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RESUMO 
 
 

O objetivo deste trabalho é analisar as representações sociais dos 

professores de matemática sobre o aluno da escola pública. Partimos da 

hipótese de que estas representações são guias de ação e de comunicação 

entre os sujeitos e que esta relação não é a mesma se o aluno freqüenta a 

escola privada. A identificação das representações sociais do professor 

sobre o aluno da escola privada permitiu uma análise comparativa entre as 

representações. Tomamos como referências principais de análise, a Teoria 

das Representações Sociais  desenvolvida por Serge Moscovici, a Teoria do 

Núcleo Central de Jean-Claude Abric e alguns trabalhos desenvolvidos na 

área da Educação Matemática. Participaram da pesquisa 121 sujeitos, todos 

professores de matemática das redes pública ou privada de ensino, da 

região metropolitana do Recife. Utilizamos no levantamento dos dados um 

questionário de associação livre e na análise dos dados um software 

estatístico, o Trideux. Nas categorias que resultaram da análise das 

representações sociais sobre o aluno da escola pública, percebemos a 

existência de duas representações distintas: uma centrada no aluno e outra 

no contexto no qual o indivíduo está inserido. Quando comparamos com as 

representações sobre o aluno da escola privada, estas possuem uma 

conotação geral mais positiva em relação ao contexto social e negativa em 

relação ao aluno. 

Palavras-chave: Representações Sociais, Matemática, Aluno da Escola 
Pública, Aluno da Escola Privada.       
 
 



 10  

 
ABSTRACT 

 
 
This study attempts to analyze the social representations of Mathematics 

teachers about public school students. Based on the hypothesis that social 

representations are guides of action and communication between subjects, 

and that representations about private school students are different, the 

identification of the social representations of those teachers about private 

school students allowed a comparative analysis between those 

representations.  The Social Representations Theory, developed by Serge 

Moscovici, The Central Nucleus Theory of Jean-Claude Abric and some other 

works developed in Mathematics Education were taken as main references of 

analysis. The research has been taken with 121 subjects, all of them 

Mathematics teachers of public or private schools of the Metropolitan Region 

of Recife. A Free Association Questionnaire was used to collect data, and the 

analysis was performed using the statistical software Trideux. The categories 

that resulted from the analysis suggest the existence of two distinct 

representations: one centered on the student himself, and another centered 

on the context in which that individual is inserted. The comparison with social 

representations about private school students shows that these last have a 

more positive general connotation relating to the social context, and a more 

negative general connotation relating to the student himself. 

Key-words: Social Representations, mathematics, public school student, 
private school student. 
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INTRODUÇÃO 

 
Este trabalho teve por objetivo analisar as representações sociais dos 

professores de Matemática sobre o aluno da escola pública. Considerando a 

importância da relação professor–aluno, acreditamos que as concepções que 

o professor tem sobre o aluno da escola pública seriam diferentes se esse 

mesmo aluno freqüentasse a escola privada.    

 

Algumas razões nos levaram a fazer o estudo junto aos professores de 

Matemática. Estas têm origem em nossas inquietações enquanto 

profissionais  que atuam na área da Educação, ao verificarmos, nos 

discursos verbais dos professores, uma inquietação acerca das dificuldades 

de aprendizagem e da condição social vivenciada pelos alunos da escola 

pública, em comparação ao aluno da escola privada. Uma outra razão é 

porque a disciplina da Matemática é uma das que mais reprova no Ensino 

Fundamental II. De acordo com os estudos do SAEB/2003 (Sistema Nacional 
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de Avaliação da Educação Básica), o desempenho dos estudantes 

brasileiros na disciplina da Matemática1, ainda não atingiu o patamar mínimo 

adequado para uma trajetória bem sucedida nos anos escolares posteriores.  

 

Considerando a importância das discussões em torno das relações que se 

estabelecem entre o professor e o aluno, várias são as teorias que tentam 

decifrar a interface entre esses elementos. Esses fenômenos, uma vez que 

envolvem elementos humanos (professor e aluno), estão sujeitos às 

influências sociais e da intersubjetividade de ambos os elementos. Tal idéia 

nos remete a Teoria das Representações Sociais, uma vez que essa teoria 

busca relacionar as práticas sociais com os processos psicológicos, 

cognitivos em particular.   

 

Temos, então, como objetivo geral deste trabalho identificar as 

representações sociais do professor de Matemática sobre o aluno da escola 

pública. Partindo da hipótese de que estas representações são guia de ação 

e de comunicação entre os sujeitos e que esta relação não é a mesma se o 

aluno freqüenta a escola privada, pensamos que a identificação das 

representações sociais do  professor sobre o aluno da escola privada, numa 

análise posterior ao do aluno da escola pública, iria nos permitir um exame 

comparativo e uma melhor compreensão das representações sociais sobre o 

aluno da escola pública.  

                                                
1 Ao fim de cada ciclo do Ensino Fundamental e ao fim do Ensino Médio 
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O referencial teórico adotado é a Teoria das Representações Sociais, 

elaborada por Serge Moscovici. O interesse da teoria pelos fenômenos 

coletivos e pelas regras que regem o pensamento social, através do estudo 

do senso comum, permitem compreender a dinâmica das relações sociais. 

Segundo Arruda (2000), a teoria oferece uma fecunda abertura para o 

entendimento de como se dá a construção do mundo pelos sujeitos, 

“partindo da indissociabilidade sujeito/objeto, passado/futuro, real/ideal, que 

é também a indissociabilidade pensamento/ação. Assim, as práticas e 

representações se encontram absolutamente associadas” (Arruda, 2000, p. 

242). 

 

Além da teoria tradicional moscoviciana, utilizaremos na pesquisa a Teoria 

do Núcleo Central de Jean-Claude Abric. Esta última tem por objetivo 

particular analisar a relação entre representação e prática social. Com esse 

intuito, ela especifica, dentro dos elementos constitutivos da representação 

social que constituem o campo semântico na perspectiva de Moscovici, 

aqueles que são elementos nucleares e os que são periféricos. O núcleo 

central (constituindo-se dos elementos centrais) seria então determinante na 

orientação da prática do sujeito no seu mundo subjetivo e social. 

 

De acordo com Mazzotti (2001) o núcleo central é determinado pelas 

condições históricas, sociológicas e ideológicas do grupo, pautando assim as 

representações que garantem sua identidade e a sua continuidade sendo 

portanto, resistentes a mudanças, e pouco sensíveis ao contexto imediato. O 
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sistema periférico é mais sensível às características do contexto imediato, 

funcionando como uma interface entre a realidade concreta e o núcleo 

central. Assim, a proposta deste trabalho é abordar a problemática a partir da 

identificação das diferenças entre representações do professor de 

Matemática sobre o aluno da escola pública e o da escola particular. Para tal, 

propõe-se a identificação dos elementos constitutivos das representações 

sociais e o mapeamento dos elementos nucleares e periféricos.  

 

O estudo das representações sociais depende, de acordo com Almeida 

(2001), de duas escolhas metodológicas importantes: o levantamento e a 

análise dos dados, que estão intimamente ligados. Neste estudo, foi utilizado 

como ferramenta de coleta de dados o Questionário de Associação Livre. 

Foram respondidos 237 questionários por 121 sujeitos. Os dados coletados 

com esse questionário foram submetidos a um tratamento estatístico, usando 

o software Trideux, uma ferramenta que permite, além da identificação da 

freqüência de ocorrência das palavras associadas, a realização de uma 

análise fatorial de correspondências; no qual, a partir da oposições 

projetadas nos planos fatoriais se faz a identificação das diferenças entre as 

representações e as relações entre as representações sociais e as 

características dos sujeitos.  

 

O trabalho foi organizado da seguinte forma: No primeiro capítulo, 

apresentamos o ensino da Matemática e suas concepções enquanto saber 

científico, discutindo as dificuldades dos professores em transformar as 
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idéias matemáticas em conteúdos transversais, sem isolar a disciplina da 

Matemática da vida cotidiana dos alunos. No segundo capítulo, 

apresentamos a nossa compreensão sobre a Teoria das Representações 

Sociais, discorrendo sobre os principais teóricos da atualidade. No terceiro 

capítulo, os objetivos. No quarto capítulo procuramos descrever o contexto 

da pesquisa, procurando expor a metodologia utilizada, o processo de coleta 

de dados, os resultados e as análises obtidas. No quinto capítulo, os 

resultados das representações sociais observadas dos professores de 

Matemática sobre  aluno da escola pública e sobre o aluno da escola 

privada, relacionado essas representações com as variáveis de 

caracterização dos sujeitos; e por último, apresentamos as considerações 

finais decorrentes da análises realizadas.  
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CAPÍTULO 01 – O PROFESSOR E O SABER NO ENSINO DA 

MATEMÁTICA 
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1.1- O PROFESSOR DE MATEMÁTICA   

 
A identificação das construções ideológicas e sociais dos professores acerca 

dos seus alunos, em especial, o estudo das representações sociais do 

professor de Matemática sobre o aluno da escola pública, constitui um grupo 

de estudo cuja exploração permite uma melhor compreensão desta relação 

professor – aluno. Para Cunha (1989), “É impossível desconhecer que sem 

professor não se faz escola e, consequentemente, é fundamental aprofundar 

estudos sobre ele” (p. 27).   

 

Silva (2000) comenta que a representação social que se faz da Matemática 

também esta associada à forma como os alunos representam o professor 

dessa disciplina, já que é ele o mediador obrigatório entre o aluno e o 

conhecimento matemático. Considerando esse aspecto, Silva analisou as 

representações dos alunos do ensino fundamental sobre o professor de 

Matemática e suas relações com o desempenho nessa disciplina. Constatou 

entre outros aspectos que o bom desempenho do aluno em Matemática 

acontece através da relação afetiva que ele estabelece com o professor e 

com o conhecimento, e que os atos de ensinar e o aprender envolvem 

aspectos cognitivos, sociais e afetivos. 
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Menezes (1999) investigou as representações sociais sobre características 

de um bom professor de Matemática e constatou que: 

 
“(...) um relacionamento harmonioso entre professor e aluno, 
um domínio de conteúdo por parte do primeiro, uma atenção 
a cada aluno em sua individualidade, e aspectos inerentes à 
transmissão do conteúdo, além de sua postura de educador, 
enquanto ser humano influencia na formação do indivíduo” 
(p. 11). 

 
 

Sztajn (1997), fundamentando-se em dados de pesquisa que realizou, afirma 

que as percepções que têm os professores sobre o que seus alunos 

necessitam para viverem nesta sociedade e sobre os seus papéis sociais 

moldam suas práticas escolares no ensino da Matemática.  

 

Portanto, no ensino da Matemática, um aspecto a salientar é o que se refere 

às idéias pedagógicas e ao desenvolvimento das teorias de aprendizagem. 

Para isso, faz-se necessário conhecer as concepções que se referem 

diretamente às situações de aprendizagem de novos conceitos na prática 

pedagógica.  

 

Santos (2002) caracteriza três concepções que colocam em evidência o que 

significa ensinar ou aprender em Matemática. A primeira delas é o termo 

“Concepção Baldista,”2 que parte da idéia de que, no momento de entrar em 

contato com um novo objeto de conhecimento matemático, a cabeça do 

aluno se apresenta como um balde vazio no qual será despejado o conteúdo. 

                                                
2 Referência à “concepção da cabeça vazia” , conceito criado por Nilson José Machado.  
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Em Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire (2002) já destacava essa educação 

voltada à memorização mecânica cuja tarefa é “encher” os educandos dos 

conteúdos de sua narração, tirando da palavra sua força transformadora e a 

transformando em palavra oca. 

 

A Segunda, é a “Concepção da Escadinha”, que tem suporte na linha 

Behaviorista de pesquisas em Psicologia, e se apóia na idéia de que seria 

possível modificar o comportamento de um indivíduo a partir de situações de 

estímulo e reforço de respostas positivas. E, finalmente, a “Concepção 

Construtivista”, apoiada no próprio processo histórico de construção do 

conhecimento científico, . Esta última concepção de ensino parte do princípio 

de que o aluno tem papel ativo na construção do saber, sempre iniciando 

uma certa aprendizagem com uma certa bagagem de representações, que 

ele movimenta na hora de resolver um problema.  

 

Na visão de Silva (2000), ensinar Matemática é intervir de maneira que o 

aluno aprenda, é não deixá-lo sozinho, é não supor que tudo que se explica 

será compreendido. É planejar a intervenção, realizá-la e refletir sobre ela de 

maneira que o aluno aprenda construindo, não sozinho, mas na interação 

com os outros. Para D’Ambrósio (1986) o professor competente e 

comprometido, que assume uma postura política de transformação, precisa 

ter a clareza de que, para ensinar, é necessário proporcionar uma intensa 

relação dialógica com seus alunos. O conhecimento não é algo estático. 
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Produzir o novo implica num confronto entre o sujeito e a realidade em que 

vive, levando-o a refletir sobre as experiências do seu cotidiano. 

 

Na última década, vêm sendo realizadas diversas investigações em torno da 

figura do professor e em especial sobre o professor de Matemática. Maia 

(2000a) investigou as representações sociais do professor sobre o ensino da 

Matemática e constatou, no caso específico da geometria, uma “dificuldade 

que a escola ainda encontra em estabelecer uma relação com a vida dos 

seus alunos” (p. 32). Embora o conteúdo da geometria seja considerado 

pelos educadores, expresso em termos de representação, de fácil relação 

com a realidade cotidiana dos alunos e professores, na investigação foi 

constatada que a transmissão em sala de aula passa por uma versão mais 

abstrata, não tendo relação com o cotidiano dos alunos.  

 

Em um de seus trabalhos, Abrantes (1986) concluiu que os futuros 

professores de Matemática, inobstante toda a formação pedagógica 

adquirida durante o curso universitário, tende a repetir, nas escolas 

secundárias, a forma de ensino desta disciplina que experimentaram  

enquanto alunos. Para esse autor, esta tendência parece estar muito mais 

ligada a concepções sobre a natureza da Matemática do que a convicções 

sobre o ensino geral.  O autor concluiu ainda que eles atribuem uma 

importância considerável às finalidades que se referem à aquisição de 

conhecimentos de Matemática necessários à continuação de estudos, mas 
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desvalorizam as finalidades associadas a um papel ativo dos alunos no uso 

de modelos matemáticos.  

 

Segundo Thompson (1997), os padrões de comportamento dos professores 

em sala de aula são também uma função dos seus pontos de vista, suas 

crenças e preferências sobre o conteúdo e seu ensino. Assim, se 

pretendemos melhorar o ensino da Matemática, é necessário reconhecermos 

a necessidade de uma melhoria na qualidade da formação do professor, e 

consequentemente, é preciso compreender quais são as suas concepções.   

 

Em seus estudos sobre representações sociais da Matemática, Madeira 

(1997) demostra que, em todos os discursos, em qualquer que seja a escola, 

a Matemática aparece sempre associada, num primeiro momento, “a medo, 

ansiedade, desinteresse e dificuldade” (p. 12). Conclui que talvez a 

dificuldade esteja, justamente na impossibilidade de tornar a Matemática 

precisa. Para ela, o processo de observação permitiu constatar, também, que 

o professor de Matemática “goza de prestígio especial no espaço escolar, 

diferenciando-se de todos os demais” (Idem).  

 

Esse lugar, privilegiado e temido, ocupado pelo professor de Matemática 

pode estar relacionado às dificuldades na apreensão do saber matemático, 

uma vez que a transposição desse saber científico para o saber em sala de 

aula requer mudanças e transformações, já que o saber a ser ensinado 

precisa de uma organização cronológica para ser ministrado nas escolas.  
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1.2 - A MATEMÁTICA COMO SABER 

 

O saber matemático, desde a sua criação na comunidade científica, até a 

sua chegada em sala de aula, sofre diversas transformações, que devem  

acontecer a partir de uma ampla reflexão entre professores e pesquisadores 

matemáticos sobre as demandas reais da prática pedagógica.  

 

O tema adotado sugere que esse saber, em sua dureza e exatidão, provoca 

incômodo, ao mesmo tempo que desperta curiosidade e interesse, em 

professores, alunos e pesquisadores matemáticos. Estes últimos, por 

exemplo, na tentativa de explicar através da História da Humanidade a 

História da Matemática; os alunos, ao enfrentarem suas dificuldades de 

apreensão; e os professores tentando entender porque a transposição desse 

saber científico para a escola se faz através de tantos fracassos e 

desencontros.   

 

Entre os matemáticos não há um consenso. Maia (2000b) em seu texto 

intitulado “Matemática concreta X Matemática abstrata: mito ou realidade”, 

vai discorrer sobre as várias contribuições de eminentes matemáticos para a 

construção dos mitos em relação à área, e busca nas falas de professores 

elementos do discurso do saber científico, a fim de encontrar na origem de 

tais elementos as representações sobre a Matemática.  
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 “Vemos assim emergir do discurso científico da Matemática, 
da conotação social difundida através de mitos e da 
conotação escolar desta disciplina, elementos que, 
certamente, estão na base das representações que circulam 
na nossa sociedade sobre esse domínio do conhecimento: 
ciência universal, critério de verdade absoluta, ferramenta 
para o desenvolvimento do pensamento, instrumento de 
resolução de problemas da vida, distanciamento da realidade 
(...)” (Maia, 2000, p. 06). 

 

A autora põe em evidência essa dicotomia entre a Matemática concreta e a 

Matemática abstrata, revelando a posição teórica de grandes autores e 

pesquisadores matemáticos, onde alguns buscam entender essa ciência 

como algo da ordem reflexiva, da pura abstração reflexiva; e enquanto outros 

estabelecem uma relação entre a Matemática e a realidade. 

 

A busca de aproximação da Matemática com a realidade, segundo Schubring 

(1993) vem,  

 
“Desde as grandes civilizações da Antigüidade, na 
Mesopotâmia, no Egito, já havia ensino da Matemática, de 
uma matemática voltada para o comércio, para a resolução 
de problemas. No século XVI esse interesse se diversifica e 
a Matemática vai se estender a outros domínios que o 
comércio, através dos tratados de álgebra” (Schubring apud 
Maia, 2000b, p. 05) 
 

 

Nesse sentido, a busca da aproximação do saber matemático científico com 

a escola não é recente, tem uma historicidade que vem-se tentando entender 

e explicar. Imaginamos que através das representações sociais do professor 

sobre o aluno da escola pública seria possível identificar se há uma 

interdependência entre o conhecimento científico e o conhecimento do senso 
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comum, através da ação do indivíduo  sobre o mundo, ao mesmo tempo que 

este mundo, empírico e social, age sobre o sujeito. 

 

A tentativa de identificar as representações sobre a  Matemática construídas 

pelos professores ou pelos alunos pode ajudar a compreender alguns 

aspectos da complexidade das relações entre o professor e o aluno. Uma 

das grandes contribuições de Maia (2000b), em seu texto anteriormente 

citado, é em relação ao equívoco do ensino da Matemática concreta como a 

situação chave para a aprendizagem, pois apesar de, em algumas situações, 

a Matemática fazer esta mediação cultural, entre seu conteúdo e a realidade, 

ela é sobretudo uma fonte de desenvolvimento da abstração e do 

pensamento complexo.  

 

Uma visão comum do saber Matemático é a de que este é marcado pelo seu 

aspecto formal, com ênfase nas funções lógico-dedutivas em que se busca 

distinguir o certo do errado. Esta ciência é vista como um corpo de 

conhecimentos altamente abstrato e especializado. Considerando essa 

perspectiva, pode-se entender porque para a maioria dos professores de 

Matemática se aprende essencialmente através da prática repetitiva da 

resolução de exercícios. Contudo, nem todos os alunos mostram disposição 

para persistir na aprendizagem desta disciplina, sendo a sua falta de 

motivação um dos fatores decisivos no processo de repetência escolar. 
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1.3- A MATEMÁTICA COMO DISCIPLINA 

 

A educação passa atualmente por um momento difícil. Os elevados índices 

de reprovação e evasão escolar e a não aprendizagem dos alunos, 

resultando em baixos rendimentos escolares, levaram professores e 

pesquisadores a proporem nos últimos anos novas propostas pedagógicas e  

reformulações curriculares, no âmbito escolar. Contudo, esse processo de 

mudança encontra dificuldades e resistências por parte de alguns grupos 

sociais3 e de educadores, que vêem com bons olhos os modelos tradicionais 

de ensino. 

 

Em conferências e congressos, pesquisadores discutem as causas que 

podem levar ao fracasso escolar. Tais discussões sobre a falta de qualidade 

no ensino, colocam em dúvida a função social da escola. No entender de 

Micotti (1999), “um dos pressupostos para a realização do trabalho escolar é 

a expectativa de que os seus resultados extrapolem a sala de aula: sejam 

aplicados vida afora, em benefício do indivíduo em seus novos estudos ou 

atividades práticas (...)” (p. 154). 

 

Portanto, teorias que atribuem aos alunos a culpa por estes não terem as 

aptidões necessárias para a aprendizagem – teoria da carência cultural -  ou 

teorias nas quais somente os professores são questionados na forma como 

                                                
3 Agregados de indivíduos (todos diferentes) vivendo num determinado tempo e espaço, 
compartilhando valores, normas de comportamento e estilos de conhecimento (...), conceito de 
sociedade de D’Ambrósio no li vro Pesquisa em Educação Matemática; Concepções e perspectivas, p. 
98. 
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conduzem a sua atividade docente são, hoje, interpretadas por alguns 

autores como concepções estáticas. Mazzotti (2001), em particular, entende 

que tais explicações levam a um certo imobilismo, pouco tendo contribuído 

para uma mudança efetiva das práticas escolares e dos mecanismos de 

exclusão nelas embutidos (p. 57).  

 

Ainda de acordo com Mazzotti (2001), pesquisas apresentadas no X 

ENDIPE4, sobre o tema, têm procurado caminhos mais promissores voltando 

o foco das atenções para o estudo do cotidiano escolar e, em particular, das 

práticas docentes, no que se refere à relação professor - aluno. Tais 

caminhos têm procurado a Teoria das Representações Sociais na busca de 

entender tais práticas, “uma vez que as representações sociais buscam 

relacionar processos cognitivos com as práticas sociais, recorrendo aos 

sistemas de significação socialmente partilhados que as orientam e 

justificam” (p. 58). 

 

Nesse contexto, em que as idéias e as práticas educativas estão sofrendo 

mudanças, é possível discutir a compreensão que o educador tem sobre as 

várias disciplinas, em especial, a Matemática. Para D’Ambrósio (1999),  

 
“as idéias matemáticas comparecem em toda a evolução da 
humanidade, definindo estratégias de ação para lidar com o 
ambiente, criando e desenhando instrumentos para esse fim, 
e buscando explicações sobre os fatos e fenômenos da 
natureza e para a própria existência. Em todos os momentos 
da história e em todas as civilizações, as idéias Matemáticas 

                                                
4 Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino no Rio de Janeiro, 2000. 
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estão presentes em todas as formas de fazer e de saber” (p. 
97).  

  

 

Então, é importante entender que a Matemática faz parte da existência de 

todos nós. Que além de descobrirmos quanto é 2 x 2, entendamos como a 

Matemática atua na evolução da humanidade.    

 

Pavanello (1993), explicita sua forma de entender a Matemática procurando 

mostrar que há, pelo menos, duas maneiras de encarar a disciplina. A 

primeira é concebê-la como um conhecimento pronto, acabado, 

apresentando-se, portanto, como um todo harmonioso, os diferentes 

assuntos se encadeando e sendo desenvolvidos progressiva e 

ordenadamente. Uma outra maneira, é procurar entender como este 

conhecimento foi elaborado no decorrer da história e o que influenciou tal 

elaboração. 

 

Gonzáles (1997), ao comentar a respeito da natureza e dos fins da 

Matemática, assinala que: 

 
“A Matemática é por natureza uma disciplina histórica, ou 
seja, seu grau  de desenvolvimento e de evolução em uma 
determinada época é o reflexo das interações dialéticas 
entre as diversas forças econômicas políticas e sociais em 
interação nesse período. Dessa forma, o estágio atual da 
Matemática seria resultante de um longo e lento processo 
socio-histórico da sociedade” (p.62). 
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A Matemática, então, desempenha um papel fundamental na formação 

básica dos indivíduos, pois o seu conhecimento é imprescindível para a 

inserção das pessoas no mundo do trabalho, nas relações sociais e na 

cultura. No dizer de Silva (2000), a Matemática está presente nas 

experiências mais simples, como também nas mais complexas, sendo um 

instrumento importante para as diferentes áreas do conhecimento. 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) – Matemática – destacam a 

importância da interação do ensino dessa disciplina com os temas 

transversais (ética, orientação sexual, meio ambiente, saúde, pluralidade 

cultural e outros). Entretanto, tem-se observado, uma grande tendência ao 

isolamento da disciplina, no contexto escolar,   

 

“Centrado em si mesmo, limitando-se à exploração de 
conteúdos meramente acadêmicos, de forma isolada, sem 
qualquer conexão entre os seus próprios campos ou com 
outras áreas de conhecimento, o ensino dessa disciplina 
pouco tem contribuído para a formação integral do aluno, 
com vistas à conquista da cidadania” (PCN. p. 31). 
 
 

Esse isolamento se dá em parte pela forma como foi introduzido o 

conhecimento matemático nos meios acadêmico e educacional, através da 

transmissão de conceitos abstratos, impedindo que houvesse uma 

transposição desse saber científico para a resolução dos problemas na vida 

real, cotidiana dos sujeitos.  
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CAPÍTULO 02 – A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  
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2.1- A CONSTRUÇÃO DO LUGAR DA CRIANÇA NA ESCOLA 

 
Lugar de criança é na Escola. Essa é uma premissa que foi construída ao 

longo da História da Humanidade. Contudo, essa Escola não foi sempre a 

mesma: acompanhando as mudanças acentuadas ao longo dos séculos, 

observamos que o conceito de Escola surgiu e se modificou. De acordo com 

Eizirik (1999), no séc. XVIII, a escola encontrava-se sedimentada na idéia de 

uma lógica universal, absoluta, onde tudo obedecia a uma razão cega e 

determinada. Tanto que, na Europa no séc. XVI e XVII, cartazes na rua 

diziam: “Procura-se professor: convém que saiba escrever”, a criança era 

considerada um adulto em miniatura, e por isso, o sentido de conceitos como 

infância e etapas do desenvolvimento, ainda eram inexistentes . No séc. XIX 

a Escola surgiu enquanto instituição, um lugar onde a aprendizagem ainda 

não era o objetivo principal, contudo, no qual o olhar sobre o infante e seu 

desenvolvimento já despontava interesse. A função era o controle do 

comportamento dos alunos com o propósito de manter uma ordem. Foi 

somente no séc. XX que essa instituição, agora voltada ao ensino, foi 

invadida pelos avanços da Biologia, Física e Matemática, provocando 

turbulências em sua ordem e concepções.  

 

Em uma tradução comentada de Emmanuel Kant (1962), em sua obra 

Réflexion sur l”Éducation, o mesmo cita: “Enviam-se em primeiro lugar as 
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crianças à escola não com a intenção de que elas lá aprendam algo, mas 

com o fim de que elas se habituem a permanecer tranqüilamente sentadas e 

a observar pontualmente o que se lhes ordena” (p. 71). O mal pior não era a 

falta de cultura, mas a falta de disciplina, pois a primeira poderia ser 

remediada mais tarde, ao passo que não se pode abolir o estado selvagem e 

corrigir um defeito de disciplina (Veiga-Neto, 2001). 

 

No Brasil a história da educação se confunde com o processo de 

catequização implantado pela Companhia de Jesus. No período da 

colonização, os jesuítas foram responsáveis pela introdução das primeiras 

letras eruditas e pela formação acadêmica e livresca de uma minoria 

privilegiada. A população escrava não tinha acesso ao ensino e privá-la da 

educação escolar era um instrumento de reforço das desigualdades sociais.    

 

Para Romanelli (1978), a forma como foi feita a colonização das terras 

brasileiras e, mais, a evolução da distribuição do solo, da estratificação 

social, do controle do poder político, aliadas ao uso de modelos importados 

de cultura letrada, condicionaram a evolução da educação escolar brasileira. 

Fica impossível entender, então, a evolução desse sistema educacional, 

assim como sua expansão e os rumos que a educação tomou, sem 

compreender o contexto cultural, econômico e político que o país estava 

mergulhado, na época.   

 
A modernização econômica, no Brasil, conduziu a expansão do ensino:  
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“Quantitativamente, a expansão existiu, mas foi contida pela 
inelasticidade da oferta, pelo baixo rendimento do sistema 
escolar e por seu acentuado aspecto de discriminação 
social; qualitativamente, essa expansão sofreu deficiências 
de caráter estrutural, porque tanto em relação à demanda 
quanto em relação à oferta ela se processou em direção 
oposta àquela exigida pelo desenvolvimento brasileiro” 
(Romanelli, 1978, p. 127). 

  
 

O surgimento da Escola Pública a partir dos anos 30, nasce com a arrancada 

do Brasil rumo ao desenvolvimento industrial. A expansão capitalista 

necessitava de mão de obra especializada, exigindo da economia de 

subsistência predominante até então educação e desenvolvimento. Contudo, 

o Estado estava mais voltado em atender as pressões do mercado capitalista 

do que em criar uma política nacional de Educação. 

 

Essas mudanças representaram uma tentativa de fazer prosperar o ensino 

público. Todavia, era preciso manter uma ordem que legitimasse a diferença. 

Que fizesse a sociedade compreender que essa construção vigente, das 

desigualdades educacionais, era definitiva. No momento que o Estado, nos 

anos 30, oficializa a Escola Pública destinada aos que não podem pagar e a 

Escola Privada para quem pode pagar, ele institui a discriminação social 

através da escola. Por um longo período, essa distinção pôde ser feita com 

maior clareza, pois a separação das classes sociais era mais evidenciada.  

 

A escola obrigatória foi marcada por uma contradição entre o discurso 

ideológico igualitário, e um funcionamento não-igualitário, que se traduz por 
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diferenças de desempenho relacionadas às diferenças sociais e pela 

existência de redes escolares distintas para as crianças do povo e para as 

das camadas abastadas (Baudelot e Establet; Mollo, apud Gilly, 2001). 

 

 A representação que se criou sobre esses dois universos, Particular X 

Público, foi construída no tempo, pelo sistema social e ideológico no qual os 

sujeitos estão inseridos, e pela natureza das ligações que o indivíduo tem 

com o sistema social vigente, formando a impressão de que não é possível 

desenvolverem-se diferentes representações do outro e de si mesmo. Ou 

seja, existe um processo de discriminação e desvalorização da Escola 

Pública em relação à Escola Privada, que foi edificado pela História, e que 

influencia a forma de agir do professor sobre seu aluno. Essa forma de atuar 

na relação reflete, em parte, sua prática pedagógica. 

 

Com a contemporaneidade e as mudanças cotidianas, os indivíduos vão 

integrando novos conhecimentos a saberes anteriores, modificando suas 

formas de pensar e agir sobre a realidade. Essa por sua vez, situa os 

sujeitos e os grupos no campo social, permitindo-lhes a elaboração de novas 

identidades sociais, comportamentos e práticas cotidianas.  

 

Existe uma relação dialética entre as coisas que acontecem na realidade 

(objeto) e os indivíduos. As representações sociais funcionam como um 

sistema de interpretação da realidade, não como um simples reflexo da 

realidade concreta, mas como um guia, uma orientação nas ações e nas 
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relações sociais. Nessa perspectiva moscoviciana, a representação é um 

decodificador da realidade.      

 

Assim, mesmo existindo no contexto social vigente um discurso da 

universalização da educação da escola pública e privada, na realidade, a 

escola para todos limita-se ao acesso, pois esses todos não são iguais. A 

igualdade almejada parece estar, ainda, fundamentada no modelo da escola 

burguesa. Cabe a escola lidar com as diferenças, sem perder o compromisso 

da educação com a transmissão do conhecimento, garantindo o acesso ao 

saber científico a todos.  

   

 
2.2- A VISÃO MOSCOVICIANA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS   
 
 

A Teoria das Representações Sociais surge no Brasil por volta dos anos 

oitenta, embora exista como conceito desde o início dos anos sessenta, 

através da obra inaugural de Serge Moscovici, sobre a representação social 

da Psicanálise na França. Sua chegada ao Brasil coincide com um período 

de crise da Psicologia Social no país. Naquele momento a Psicologia estava 

dividida em duas tendências: uma vertente mais voltada para a Psicologia 

Social americana – centrada num modelo positivista – e outra para a teoria 

marxista – busca de explicações para os problemas cotidianos. Ambas as 

psicologias, de acordo com Almeida (2001), se opuseram à Teoria das 

Representações Sociais, pois esta exigia do pesquisador um posicionamento 
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acerca dos problemas que surgiam na vida cotidiana. Enquanto essas 

discussões ocorriam no Brasil, o objetivo de Moscovici na França era definir 

os conceitos da Psicologia Social a partir dos fenômenos das representações 

sociais.  

 

De acordo com Sá (1996), Moscovici sempre resistiu a apresentar uma 

definição precisa das representações sociais, por pensar que uma tentativa 

nesse sentido poderia acabar reduzindo o seu valor conceitual. 

Coerentemente, ele apresenta um comentário e não exatamente uma 

definição: 

   

“Por representações sociais, entendemos um conjunto de 
conceitos, proposições e explicações  originados na vida 
cotidiana no curso de comunicações interpessoais. Elas são 
o equivalente, em nossa sociedade, dos mitos e sistemas de 
crenças das sociedades tradicionais; podem também ser 
vistas como a versão contemporânea do senso comum” 
(Moscovici, apud Sá, p. 31) 

 
 

Denise Jodelet, que freqüentou juntamente com Moscovici, em Paris, a École 

de Hautes Études en Sciences Sociales, onde realizou seus estudos, trata o 

conceito das representações sociais como “uma forma de conhecimento, 

socialmente elaborada e partilhada, que tem um objetivo prático e concorre 

para a construção de uma realidade comum a um conjunto social” (Jodelet, 

1989). Para ela, a representação social é uma forma de saber prático que 

liga um sujeito a um objeto. Objeto este que pode ser de natureza social, 

material ou ideal, mas, invariavelmente polimorfo. 
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Existem outros autores que desenvolveram métodos e proposições, a partir 

do desdobramento da teoria original de Moscovici, como Willem Doise, em 

Genebra, que articula a Teoria das Representações Sociais com uma 

perspectiva mais sociológica; e Jean-Claude Abric, que enfatiza a dimensão 

cognitivo estrutural das representações, sendo para Jodelet o único a 

desenvolver uma metodologia própria adequando-se as suas propostas 

teóricas (SÁ, 1998, p. 67). 

 

Os estudos e teorizações de Moscovici sobre representações sociais, 

constituíram uma retomada por ele dos estudos de Durkheim sobre 

representação.  Procurando diferenciar-se, pois “um dos aspectos mais 

relevantes dessa espécie de releitura diz respeito a seu esforço para superar 

o determinismo e a estaticidade dos conceitos durkheimianos” (Alevato, 

1999, p. 87).  

 

Durkheim foi quem primeiro utilizou a expressão “Representação Coletiva”, 

querendo designar “a especificidade do pensamento social em relação ao 

pensamento individual” (Moscovici, 1978, p. 25). Segundo esse autor, em 

cada um de nós existem dois indivíduos, um ser individual – composto de 

“todos os estados mentais que não se referem senão a nós mesmos e aos 

fatos de nossa vida pessoal”;  e um ser social – composto por “sistemas de 

idéias, sentimentos e hábitos, que exprimem em nós não a nossa própria 

personalidade, mas o grupo, ou os grupos diversos, de que fazemos parte 
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(...)” (Durkheim, 1978, p. 10). Para ele, fica evidenciado que o objetivo da 

educação seria a organização e a constituição deste ser social em cada um 

de nós. Apesar de sua relação intrínseca com os indivíduos, para esse autor, 

as representações existiriam fora deles. Exatamente por não se constituírem 

apenas da soma das memórias individuais, pois sofreriam da imposição e da 

homogeneização da opinião pública. Em sua obra publicada em 1919 “As 

formas elementares da vida religiosa”, Durkheim desenvolve este conceito; 

para ele uma representação produzida coletivamente se impõe ao indivíduo. 

 

No dizer de Moscovici (apud Sá, 1996), é irrelevante definir representações 

coletivas em oposição às representações individuais, havendo três maneiras 

pelas quais as representações podem se tornar sociais. As representações 

hegemônicas são aquelas partilhadas por todos os membros de um grupo 

altamente estruturado, sem terem sido produzidas pelo grupo; é o caso de 

um partido, cidade ou nação, prevalecendo em todas as práticas simbólicas 

ou afetivas. As representações emancipadas, que provêm da circulação do 

conhecimento e das idéias, pertencem a subgrupos que criam sua própria 

versão e as partilham com os outros grupos. E as representações polêmicas 

são aquelas geradas no curso de conflitos e controvérsias sociais, sendo que 

a sociedade como um todo não as compartilha. Nas palavras de Sá (1996), 

“essas distinções enfatizam a transição do conceito de representação 

coletiva como uma visão uniforme para uma visão diferenciada das 

representações sociais, que é mais próxima de nossa realidade” (p. 40). 
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A representação social é uma forma de saber onde os indivíduos podem 

compreender e explicar a realidade, construindo novos conhecimentos.  

 

“Representar uma coisa não é com efeito simplesmente  
duplicá-la, repeti-la ou reproduzi-la; é reconstituí-la, retocá-la, 
modificar-lhe o texto. A comunicação que se estabelece 
entre o conceito e a percepção, um penetrando no outro, 
transformando a substância concreta comum, cria a 
impressão de “realismo” (...) Essas constelações intelectuais 
uma vez fixadas nos fazem esquecer de que são obra nossa, 
que tiveram um começo e que terão um fim, que sua 
existência no exterior leva a marca de uma passagem pelo 
psiquismo individual e social” (Moscovici apud Sá,              
1996, p. 46). 

 
 

 

A análise da gênese das representações é a contribuição mais original da 

teoria criada por Moscovici. O autor ainda descreve dois processos 

sociocognitivos, dialeticamente relacionados, que atuam na formação da 

representação: o processo de objetivação e o de ancoragem. 

 

O primeiro deles á a objetivação que consiste na transformação de um 

conceito ou de uma idéia abstrata em algo concreto, para Jodelet (apud Sá, 

1996, p. 47) algo como que “materializando a palavra”. Para Mazzotti (2001), 

o resultado dessa organização é chamado de núcleo ou esquema figurativo, 

uma construção estilizada do objeto que, absorvendo o excesso de 

significações, sintetiza e coordena os elementos da representação, os quais, 

partilhados e confirmados através da conversação, se tornam o próprio real 

para aqueles que as constróem. 

 



 41  

A ancoragem corresponde exatamente na incorporação ou assimilação de 

novos elementos de um objeto em um sistema de categorias familiares aos 

indivíduos e que lhes estão facilmente disponíveis na memória. Igualmente, 

para Almeida (2001) a ancoragem permite ao indivíduo integrar o objeto da 

representação em um sistema de valores que lhe é próprio, denominado e 

classificando-o em função dos laços que este 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.  

   

“As representações sociais permitem aos indivíduos 
compreender e explicar a realidade, construindo novos 
conhecimentos (...) têm por função, também, situar os 
indivíduos e os grupos no campo social, permitindo-lhes a 
elaboração de uma identidade social e pessoal gratificante 
(...) Por fim, as representações sociais permitem justificar, a 
posteriori, os comportamentos e as tomadas de posição. Se 
uma representação desempenha um papel importante na 
determinação das ações, elas também intervêm após a 
realização da ação, permitindo aos indivíduos explicar e 
justificar suas ações. Essa função assume um papel               
importante porque ela permite reforçar a diferenciação social, 
na medida em que a justifica, preservando e mantendo a 
distância social entre grupos” (Almeida, 2001, p. 131). 

 
 

Como caracteriza Abric (1994, p. 03), “a representação funciona como um 

sistema de interpretação da realidade que rege as relações dos indivíduos 

com seu meio físico e social;  ela vai determinar seus comportamentos ou 

suas práticas”. A representação é um guia para a ação, ela orienta as ações 

e as relações sociais. É um sistema de pré-descodificação da realidade, pois 

determina um conjunto de antecipações e de anseios.    
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2.3- A ABORDAGEM ESTRUTURAL DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS           
 
 
A Teoria do Núcleo Central foi proposta pela primeira vez, em 1976, por 

Jean-Claude Abric, como uma hipótese de abordagem complementar à 

“grande teoria” psicossociológica  proposta por Moscovici. De acordo com Sá 

(1996), uma das maiores contribuições atuais ao refinamento conceitual, 

teórico e metodológico do estudo das representações sociais. 

 

Em 1998, na V conferência Internacional sobre Representações Sociais, no 

México, Abric conceitua “a representação social como um conjunto 

organizado e estruturado de informações, crenças, opiniões e de atitudes, 

ela constitui um sistema sócio-cognitivo particular composto de dois 

subsistemas em interação: um sistema central (ou núcleo central) e um 

sistema periférico” (p. 02) 

 

Esse núcleo central é constituído de um ou de alguns elementos – sempre 

em número limitado. Ele assegura três funções essenciais: a significação da 

representação (função geradora), sua organização interna (função 

organizadora) e sua estabilidade (função estabilizadora). O sistema 

periférico, é mais leve e flexível. Fica, em torno do núcleo central, sendo a 

parte mais acessível e mais viva da representação. Ele permite absorver e 

levar em conta os elementos novos e contraditórios com o núcleo sem pôr 

em questão a representação. 



 43  

 

Na opinião de Abric (1998, p. 04), “Se as representações sociais têm um 

núcleo central é porque elas são uma manifestação do pensamento social, 

sendo que em todo pensamento social um certo número de crenças, 

coletivamente engendradas e historicamente determinadas, não podem ser 

questionadas porque elas são os fundamentos dos modos de vida, e 

garantem a identidade e a perenidade de um grupo social”. Portanto, o 

núcleo central constitui a parte não negociável da representação. Pesquisar 

o núcleo central é pesquisar a raiz, o fundamento social da representação.    

 

A característica mais marcante da teoria do núcleo central é o seu 

envolvimento com a prática experimental, excluindo a proposta de uma 

abordagem experimental clássica. Para  Abric (apud Sá, 1996, p. 54), “os 

comportamentos dos sujeitos ou dos grupos não são determinados pelas 

características objetivas da situação, mas pela representação dessa situação 

(...) é certamente a representação que determina o significado do 

comportamento e da interação, e não o inverso”. 

 

Do ponto de vista de Abric (1994), a idéia essencial da teoria, como já 

expressa em 1976, é a de que “toda representação está organizada em torno 

do núcleo central (...), que determina, ao mesmo tempo, sua significação e 

sua organização interna”. Ainda segundo Abric, o núcleo central é “um 

subconjunto da representação, composto de um ou alguns  elementos cuja 
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ausência  desestruturaria a representação ou lhe daria uma significação 

completamente diferente” (p. 06). 

 

O núcleo central é o elemento mais estável da representação. Sá citando 

Abric, comenta: 

 
“Ele será na representação o elemento que mais vai resistir à 
mudança. Com efeito, toda modificação do núcleo central 
conduz a uma transformação completa da representação. 
Nós assumimos portanto que é o levantamento desse núcleo 
central que permite o estudo comparativo das 
representações. Para que duas representações sejam 
diferentes, elas devem ser organizadas em torno de dois 
núcleos centrais diferentes. A simples descrição do conteúdo 
de uma representação não é portanto suficiente para 
reconhecê-la e especificá-la. É a organização desse               
conteúdo que é essencial: duas representações definidas por 
um mesmo conteúdo podem ser radicalmente diferentes, se 
a organização desse conteúdo, e portanto a centralidade de 
certos elementos, for diferente” (Abric apud Sá, 1996, p. 70). 

 
 
Como complemento indispensável do sistema central, haveria um sistema 

periférico, formado por elementos da representação que geram a interface 

entre realidade concreta e o sistema central. Abric (1998) destaca cinco 

funções desempenhadas pelos elementos periféricos: concretização do NC 

em termos ancorados na realidade, imediatamente compreensíveis e 

transmissíveis; regulação: consiste na adaptação da representação às 

transformações do contexto, integrando novos elementos ou modificando 

outros em função de situações concretas com as quais o grupo é 

confrontado; prescrição de comportamentos: os elementos periféricos 

funcionam como esquemas organizados pelo núcleo central; proteção do 

NC: o sistema periférico é um elemento essencial nos mecanismos de defesa 
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que visam proteger a significação central da representação, absorvendo as 

informações novas suscetíveis de pôr em questão o NC; modulações 

personalizadas: é o sistema periférico que permite a elaboração de 

representações individualizadas relacionadas à história e às experiências 

pessoais do sujeito. 

 

De acordo com Mazzotti (2001) o núcleo central é determinado pelas 

condições históricas, sociológicas e ideológicas do grupo, pois as 

representações garantem sua identidade e continuidade. Portanto, são 

resistentes a mudanças, e pouco sensíveis ao contexto imediato. O sistema 

periférico é mais sensível as características do contexto imediato, adaptando-

se à realidade, funcionando como uma interface entre a realidade concreta e 

o núcleo central.    

 

Observando os elementos centrais e periféricos, constata-se que a 

representação social é, ao mesmo tempo, estável e instável, rígida e flexível,  

é tanto consensual como marcada por fortes diferenças interindividuais.  

 

Desta forma, o estudo das representações sociais do professor de 

Matemática sobre o aluno, apresenta-se como possibilidade de identificar e 

comparar os elementos centrais e periféricos que determinam a organização 

das representações do professor sobre o aluno da escola pública e sobre o 

aluno da escola privada, descrevendo não somente o núcleo central das 

representações, como as diferenças entre essas representações.  
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A escolha pelo estudo da Teoria das Representações Sociais pareceu ser 

um caminho para atingir aos objetivos desta pesquisa, uma vez que ela 

busca respostas aos problemas emergentes da vida cotidiana, no caso, da 

vida escolar dos alunos, relacionando-os tanto às práticas pedagógicas 

quanto aos processos cognitivos, utilizando as impressões dos professores 

de Matemática sobre o aluno da escola pública e, posteriormente, sobre os 

alunos da escola privada, a fim de fazer uma análise comparativa das 

diferenças entre estas duas representações.  
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CAPÍTULO 03 - OBJETIVOS 
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3.1- OBJETIVO GERAL 

 
Identificar as representações sociais do professor de Matemática sobre o 

aluno da escola pública e privada 

 
 
 
 
 

3.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
 
1- Identificar as representações sociais dos professores de Matemática 

sobre o aluno da escola pública 

 

2- Identificar as representações sociais dos professores de Matemática 

sobre o aluno da escola privada 
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CAPÍTULO 04 - METODOLOGIA 
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O objetivo desta pesquisa é identificar as representações sociais do 

professor de Matemática sobre o aluno da escola pública. A investigação 

parte da hipótese de que estas representações do professor sobre o aluno, 

nos contextos das redes pública e privada, são diferentes. Tais 

representações estariam refletindo e determinando, em parte, a prática 

pedagógica, deste professor, isto é, o seu agir/fazer, suas atitudes e 

maneiras de ensinar, as quais sofrem forte influência das representações 

sociais que ele possui e constrói sobre o aluno. 

            

No estudo das representações sociais é necessário criar estratégias que 

permitam, além de identificar seus elementos constitutivos, determinar a 

organização desses elementos em termos de hierarquia e, finalmente, 

descrever o núcleo central da representação (...) (Maia, 2001, p. 86). 

            

Diante disso, utilizaremos um método de investigação o associativo: a 

associação livre, para identificar os elementos constitutivos – periféricos e 

nucleares - da representação social do professor sobre o aluno das escolas 

pública e privada; e um método de análise dos dados: a construção de 

Planos Fatoriais, mediante a utilização de um software estatístico, Trideux. 
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A associação livre é uma produção verbal que permite reduzir a dificuldade 

ou os limites da expressão discursiva subjetiva da entrevista. Neste sentido, 

tem-se sua validação, pois “O seu caráter espontâneo, portanto, menos 

controlado, a dimensão projetiva desta produção deveriam permitir acessar, 

muito mais fácil e rapidamente que na entrevista, aos elementos que 

constituem o universo semântico do termo ou do objeto estudo” (Abric, 1994, 

p. 66). 

 

Em estudos realizados por Grize, Vergès e Silem (1987), citados por Abric 

(1994), sobre o tipo de tratamento dispensado ao material recolhido num 

experimento denominado “triagens hierárquicas sucessivas”, eles 

propuseram e legitimaram um procedimento para analisar estes resultados 

pelo método da associação livre. 

 

Trata-se, num primeiro momento, de identificar e analisar o sistema 

categorial utilizado pelas pessoas que permite a aproximação ao conteúdo 

da representação. Depois, numa segunda etapa, identificar os elementos 

organizadores desse conteúdo. Para isso, três indicadores podem ser 

utilizados: a freqüência do item na população; seu lugar de aparecimento na 

associação (definido pelo lugar médio calculado sobre o conjunto da 

população); e a importância do item para as pessoas (sendo obtido pedindo 

a cada pessoa que designe os dois termos mais importantes). 
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Desta forma, no presente estudo, solicitamos aos professores, nos 

questionários de associação livre, que citassem cinco ou seis expressões 

que vinham a sua mente quando eles ouviam a expressão estímulo. 

Sugerimos logo em seguida que indicassem, entre as palavras por eles 

escritas, duas expressões que considerassem mais importantes. Esse pedido 

era uma forma de identificar, posteriormente, no mapeamento do campo 

semântico, os possíveis candidatos ao núcleo central. Essa identificação é 

possível através das palavras citadas com elevada freqüência de evocação, 

associadas as palavras consideradas mais importantes pelos professores. 

  

Em um segundo momento, vamos encontrar em Abric (1994) o seguinte 

esclarecimento: será preciso completar essa análise verificando se as 

palavras mais freqüentes permitem criar um conjunto de categorias 

organizadas em volta desses termos, confirmando assim as indicações sobre 

o papel organizador da representação.  

 

Com essa estratégia, pretendemos conhecer o conteúdo da representação, a 

estrutura interna e o núcleo central, além do funcionamento contextualizado 

da representação do professor de Matemática sobre o aluno da escola 

pública e sobre o aluno da escola privada. 

 

Encontramos na pesquisa várias palavras organizadas em torno de temas ou 

categorias agrupadas em função dos seus significados, confirmando não só 
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a existência de representações sociais em torno do aluno da escola pública, 

como diferenças entre essas representações. 

 
 
4.1- REALIZAÇÃO DA PESQUISA 
            

O estudo realizado adotou a perspectiva metodológica que iniciamos a 

descrever no item anterior. Utilizamos então um questionário de associação 

livre, o qual consistiu em pedir aos sujeitos que, a partir de uma palavra-

estímulo, eles escrevessem cinco ou seis expressões ou palavras que lhe 

viessem à mente. O instrumento aplicado junto aos sujeitos escolhidos está 

(Anexo 1 e 2) organizado em duas partes: a primeira delas visando a 

identificação dos sujeitos; formação, sexo, redes de ensino onde trabalha e 

tempo de atuação enquanto professor; e uma parte correspondendo a 

associação propriamente dita, onde além da associação espontânea foi 

solicitado que o professor indicasse, dentre as palavras por ele associadas, 

duas que lhe parecem mais importantes. Este procedimento nos leva, por um 

lado, à identificação do conteúdo semântico descrito pelos professores de 

Matemática, permitindo o acesso ao conteúdo das suas representações 

sobre os alunos das redes pública e privada, obtido a partir da identificação 

da freqüência das palavras ditas pelos professores. E, por outro, a uma 

possível aproximação do núcleo central das representações. 

 

Segundo Abric (1994), “A associação livre permite a atualização de 

elementos implícitos ou latentes afogados ou mascarados nas produções 
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discursivas” (p. 72), assim como, também, possibilita-nos ter acesso aos 

elementos que constituem o campo semântico do objeto estudado.  

 

O questionário de associação livre foi elaborado a partir de um estudo piloto 

realizado no início desta pesquisa, no qual pretendíamos testar a pertinência 

do questionário para análise do problema proposto. O estudo piloto foi 

realizado junto a trinta e sete professores de Matemática, da cidade do 

Recife.  

 

 

4.2- CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 
4.2.1 – Sujeitos 
 

A investigação foi realizada junto a cento e vinte e três professores que 

lecionam a disciplina Matemática nas redes pública e privada do Ensino 

Fundamental II, na Região Metropolitana do Recife.  

  

Para a caracterização do perfil dos professores foram consideradas as 

seguintes variáveis: formação, sexo, redes de ensino onde trabalha e tempo 

de atuação nas escolas pública e privada. 

 

Dos professores que responderam aos questionários, aproximadamente 88% 

tinham formação em Matemática (Licenciatura, Bacharelado ou Mestrado); 

3,3% em Engenharia; 4,5% em Licenciatura (áreas afins) e 2,8% em 
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bacharelado (áreas afins). Em relação ao sexo, aproximadamente 67% 

masculino e 33% feminino. A maioria dos professores lecionam nas duas 

redes de ensino, com representatividade de 53% dos sujeitos. O tempo de 

atuação na profissão, tanto nas escola públicas como nas escolas privadas 

fica em torno de 02 a 10 anos, para 34% dos sujeitos.   

 
 
4.2.2 – Local de Estudo 
 
Os dados para esta pesquisa foram coletados em três municípios da Região 

Metropolitana do Recife: as cidades de Igarassu, Cabo de Santo Agostinho e 

Recife.   

 

Na cidade do Cabo de Santo Agostinho, os professores que responderam 

aos questionários lecionavam nas escolas públicas e privadas  de ensino. Os 

encontros para aplicação dos questionários ocorreram em seminários 

mensais promovidos pela Secretaria de Educação e nas escolas da rede 

pública.  

 

Na cidade de Igarassu, os questionários foram aplicados na Faculdade de 

Ciências Humanas e Sociais (FACIG) com alunos do último ano de formação 

do curso de Matemática e que já estavam lecionando nas redes pública e 

privada de ensino. 

 

Na cidade do Recife os encontros aconteceram em eventos científicos e 

cursos de pós-graduação em Matemática, na UFRPE, e em reuniões 
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mensais promovidas pela Secretaria de Educação da Prefeitura. Os 

professores participantes ensinavam em escola públicas e privadas da rede 

de ensino. A participação dos professores foi espontânea.  

            

            
4.3- ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS DE ASSOCIAÇÃO LIVRE 
 
As associações geradas através dos questionários de associação livre nos 

permite identificar e analisar o conteúdo semântico das representações dos 

professores de Matemática sobre os alunos das escola pública e os alunos 

das escolas privadas, permitindo o alcance do conteúdo da representação 

através da observação das freqüências das palavras produzidas sobre os 

alunos.  

 

           Os dados coletados com esse questionário foram submetidos a um 

tratamento estatístico, usando o software Trideux. Trata-se de uma 

ferramenta que permite o mapeamento do campo semântico das 

representações através da identificação da freqüência de ocorrência das 

palavras associadas à palavra ou expressão estímulo, bem como a 

realização de uma análise fatorial de correspondências das palavras que 

através do plano fatorial em função de uma distribuição espacial, 

identificando: as oposições entre as representações que nos levam a 

diferenciá-las; e as relações entre as representações sociais e as 

características dos sujeitos.  
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Deste levantamento obtivemos elementos importantes cuja análise permitiam 

uma primeira aproximação das representações sociais do professor de 

Matemática sobre o aluno da escola pública e do aluno da escola privada. 
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CAPÍTULO 05  - RESULTADOS 
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5.1- REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO ALUNO DA ESCOLA PÚBLICA 

 
A fim de identificar e analisar o significado do conteúdo semântico da 

representação social, fizemos a partir das associações realizadas nos 

questionários de associação livre, tendo por expressão estímulo aluno da 

escola pública, um levantamento de todas as palavras propostas pelos 

professores de Matemática em função de sua freqüência de evocação. 

 

Em um segundo momento, identificamos as palavras designadas como mais 

importantes, e as analisamos em função das freqüências, tendo em vista a 

relevância dessas duas dimensões – importância e freqüência - para 

definição do núcleo central.  

 

Para aprofundar as análises dessas representações, submetemos as 

palavras associadas a uma análise fatorial de correspondência, utilizando o 

software Trideux. Esta análise nos permitiu a identificação das diferenças 

entre as representações, bem como o estabelecimento de relações entre as 

diferentes representações e as características dos sujeitos.  
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5.1.1- Campo Semântico das Representações Sociais do Professor de 

Matemática sobre o  aluno da escola pública 

 

 

Através da identificação e análise do Campo Semântico poderemos nos 

aproximar do significado das representações sociais do professor de 

Matemática sobre  o aluno da escola pública. Para Moscovici (1984), “uma 

simples palavra ou uma simples frase é suficiente para mobilizar uma 

representação social” (p.13). No campo semântico apresentado encontramos 

duzentos e doze (212), expressões diferentes. 

 

Considerando que nosso interesse neste estudo é o de investigar e 

identificar as representações sociais do professor de Matemática sobre o 

aluno da escola pública, daremos início a análise do campo semântico das 

representações. As expressões que ocorreram com freqüência de evocação 

igual ou superior a quatro, são apresentadas na tabela a seguir.  

 

 

 Palavras Associadas Freq. Palavras Associadas Freq. Palavras Associadas Freq. 
Carente 37 Sem Futuro 8 Criativo 5 
Desinteresse 36 Sem Base 8 Futuro 5 
Falta Pais 21 Dificuldade na 

Aprendizagem 
7 Hiperativo 5 

Desmotivado 18 Esperança 7 Interesse  5 
Trabalho 18 Humilde 7 Responsável 5 
Pobre 17 Preguiçoso 7 Alegre 4 
Esforço 16 Vítima 7 Alienado 4 
Excluído 15 Vontade 7 Cansado 4 
Dificuldade 13 Evasão 6 Condição 

Financeira 
4 

Sem Perspectivas 13 Faltoso 6 Crítico  4 
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Ensino Fraco 12 Governo 6 Curioso 4 
Indisciplina 10 Inteligente 6 Desemprego 4 
Despreparado 10 Irresponsável 6 Desorganizado 4 
Amizade 9 Mal Educado 6 Falta Limite 4 
Desestimulado 9 Matemática Difícil 6 Falta Professor 4 
Aprende 8 Passivo 6 Não Estudo 4 
Acomodação 8 Respeito 6 Rebeldia 4 
Fome 8 Sofredor 6 Sem Oportunidade 4 
Falta Material 8 Assíduo 5   

 

 

Examinando as palavras que compõem o campo semântico, a primeira coisa 

que chama a atenção é o fato de que quase todas as expressões têm, de 

certa maneira, uma conotação negativa. Descrédito, desesperança, falta, 

estão presentes nas expressões: carente, desinteresse, desmotivado, 

desestimulado . Palavras que remetem ao social, ao cotidiano escolar, ao 

aluno e suas relações afetivas, e à cognição, também vêm impregnadas de 

negatividade, como: pob re, falta material, falta pais, Matemática difícil.  

        

Um outro dado que chama a atenção quando o professor pensa, ou imagina 

a expressão “aluno da escola pública” é a palavra falta professor. Que pode 

ser uma decorrência da falta de investimento no cotidiano escolar pelo 

educador, ou uma insuficiência do número de professores na escola, em sala 

de aula.   

 

Percebemos, então, no campo semântico, palavras com elevada freqüência 

de evocação depreciando o lugar e o sujeito da escola pública, uma 

dimensão negativa que permeia todo o campo semântico das 
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representações sociais do professor de Matemática. Há, porém, algumas 

poucas palavras com conotação positiva, que valorizam esse mesmo aluno 

da escola pública qualificando-o como alegre, crítico e criativo.  

 

Nessa dimensão negativa, de faltar algo, percebemos uma ausência, um 

desânimo diante dessa criança ou adolescente que utiliza a escola pública, 

refletido em palavras que deslizam em significados diversos, tanto podendo 

representar carências individuais, afetivas ou cognitivas, sócio-econômicas, 

ou do cotidiano escolar. As palavras positivas não chegam a formar uma 

dimensão, pois são expressões isoladas quando analisamos o campo 

semântico.  

 

Nessa primeira aproximação, o significado “falta” transita em todo universo 

real e simbólico do professor de Matemática. As ausências cognitivas e 

afetivas, são expressas nas palavras exc luído , falta pais, dificuldade na 

aprendizagem, preguiçoso, Matemática difícil.  A ausência de pertencer a 

um grupo social que tem acesso a bens materiais e econômicos, é expressa 

em pob re, fome, sofredor, desempregado . Nas questões do contexto 

escolar, o professor cita ensino fraco, faltoso, rebelde, evasão, sem base,  

palavras que revelam faltas não somente dos educandos, mas dos 

educadores, quando estes últimos se fazem ausentes, no processo de 

ensino, na sala de aula e na falta de material didático, como apoio 

pedagógico.   
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A falta de pais e a carência, expressões com elevada freqüência de 

evocação, poderão representar ausência de cuidados, orientação e/ou 

participação desses responsáveis; ou literalmente inexistência dos pais no 

quotidiano desses alunos. Em todo caso, enfatizam a ausência de figuras 

importantes para o desenvolvimento integral do sujeito social.  

 

Nessa dimensão negativa do aluno da escola pública, a falta de futuro e a 

falta de perspectivas, surgem como expressões que vão além das 

carências individuais ou de aprendizagem, representando uma ausência de 

possibilidades e de investimentos, de acreditar nesse sujeito em formação. 

Formação essa que é atravessada pela escola, pelo professor e pelas 

disciplinas acadêmicas. A falta de poder Ser e Ter um lugar no mundo, no 

mundo escolar particularmente, provoca um furo, um buraco, um desamparo.  

 

Nesse campo semântico, contudo, apesar da existência de uma ênfase 

quase que absoluta em relação a carência e negatividade, pode-se encontrar 

elementos positivos constitutivos das representações do professor sobre o 

aluno da escola pública. Alguns desses elementos positivos, como trabalho, 

esforço, respeito, representam uma esperança que através da atividade 

educativa ou remunerada o sujeito possa poder desfrutar de melhores 

condições sociais, econômicas e de aprendizagem.  

 

O campo semântico das representações sociais sobre o aluno da escola 

pública envolve elementos que fazem referência à prática educativa, às 
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relações afetivas e cognitivas, e ao envolvimento das questões sociais e 

econômicas. Expressões em sua quase totalidade, negativas. refletindo o 

que esses professores pensam sobre os educandos. Estariam estas 

representações negativas na raiz do núcleo central? 

  

Haja vista que toda representação está organizada em torno de um núcleo 

central, de acordo com a abordagem estrutural de Abric, analisaremos a 

organização interna desta representação do professor de Matemática sobre 

o aluno da escola pública. Para melhor apreender o significado destas 

representações, faremos, a seguir, uma análise do núcleo central.  

  

 

5.1.2- Núcleo Central das Representações sociais sobre o aluno da escola 
pública  
                 
 
O Núcleo Central é o elemento mais estável de uma representação social. 

Ele vai assegurar a continuidade da representação social em contextos não 

estáticos e evolutivos. Os elementos do núcleo central são determinados 

pelas condições ideológicas, históricas e sociológicas de um grupo social, e 

por isso, são os elementos da representação mais resistentes a mudanças. 

Os critérios de centralidade para o núcleo central, são as palavras mais 

freqüentes e as consideradas mais importantes.  

 

No caso de nossa pesquisa, as representações sociais dos professores de 

Matemática são função do momento histórico atual, de sua formação, de sua  
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vivência diária enquanto profissionais da educação do Ensino Fundamental 

II, de sua condição de habitantes da Região Metropolitana do Recife, entre 

outros fatores. Foi identificado um conjunto de 100 (cem) palavras distintas 

consideradas mais importantes pelos respondentes, susceptíveis, assim, 

corresponderem a elementos nucleares (Anexo 4). Restringimos a análise 

então, às palavras consideradas mais importantes e com freqüência igual ou 

superior a quatro5, gerando o quadro a seguir.   

 

                            
Palavras 
Associadas 

Freq Palavras 
Associadas 

Freq. Palavras 
Associadas 

Freq. 

Carente 19 Sem Perspectiva 6 Esperança 4 
Falta Pais 14 Desestimulado 5 Falta Material 4 
Desinteresse 13 Despreparado 5 Matemática Difícil 4 
Esforço 10 Dificuldade 5 Sem Base 4 
Desmotivado 9 Pobre 5 Vítima 4 
Trabalho 7 Dificuldade 

Aprendizagem 
4   

Excluído 6 Ensino Fraco 4   

 
 

  

Analisando o quadro, observamos uma predominância absoluta de 

expressões negativas, confirmando, dessa forma, uma tendência já 

anunciada no momento da identificação e análise do campo semântico.   

 

Para aprofundar a análise das representações sociais, agrupamos as 

palavras em função de temas, o que nos ajudará a fazer um exame 

comparativo entre semelhanças e diferenças do significado das 

                                                
5 Critério utili zado em diversos trabalhos anteriores, como o de Silva (2000). 
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representações sociais. Desta forma, estabeleceu-se  as seguintes 

categorias: afetiva, sócio-econômica, cognitiva e do cotidiano escolar.  

 

 

 

CATEGORIAS 

 

AFETIVA SOCIO-ECONÔMICA COGNITIVA COTIDIANO ESCOLAR 
Falta Pais Sem futuro Matemática Difícil Falta material 
Preguiçoso Trabalho Dificuldade na 

Aprendizagem 
Falta professor 

Falta limite Pobre Desorganizado Rebelde 
Carente Desemprego Criativo Sem Base 
Esperança Sem perspectivas Aprende Ensino fraco 
Excluído Sem oportunidade Não estudo Evasão 
Amizade Fome Inteligente Faltoso 
Alegre Sofredor  Despreparado 
Crítico Futuro  Assíduo 
 Governo  Interesse 

 
 
 
 
Na Categoria Afetiva foram reunidas palavras que representam o aluno,  seu 

comportamento, suas atitudes e suas relações afetivas com o mundo, 

enquanto crianças e adolescentes que ocupam a sala de aula do professor 

de Matemática, no ensino fundamental II. Expressões como falta pais, 

exc luído , preguiçoso, revelam um sentimento de desamparo, de exclusão. 

Estas palavras, juntamente com as expressões que compõem a categoria da  

cognição,  fazem parte do processo de aprendizagem do aluno, uma vez que 

a afetividade do aprendiz tem papel ativo na construção do conhecimento. 

Nesta categoria algumas palavras positivas são citadas, como esperança e 

amizade. É importante ressaltar que as expressões inclusas nesta categoria 
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podem significar, no universo escolar, a apropriação ou o desinteresse do 

aluno com o saber. 

 

A Categoria Sócio-Econômica contempla todo o contexto social e econômico 

que os alunos vivenciam. Nas representações do professor, essas palavras 

se estendem além dos muros escolares. Há nas associações de palavras 

uma conotação negativa sobre esse aluno que freqüenta a escola pública. 

Há uma preocupação do que vai acontecer a longo prazo, depois da 

escolaridade, com essas crianças e adolescentes; expressa nas palavras: 

desemprego, sem futuro, sem perspectivas, trabalho. Existem ainda, 

representações que contextualizam o momento presente, como: fome, 

desemprego, pob re. São expressões de desânimo, de não acreditar que 

esses alunos possam alcançar uma ascensão social através da escola 

pública.  

 

Na Categoria do Cotidiano Escolar foram agrupadas as representações dos 

professores de Matemática sobre o dia-a-dia escolar dos alunos da escola 

pública. Expressões sobre o ensino, o aluno e a escola, como: ensino fraco, 

faltoso, evasão. As ausências de recursos didáticos, falta material -  e de 

professores – falta professor - na escola, também foram citadas. Foi uma 

categoria fortemente representada, tanto pela quantidade de palavras 

evocadas, quanto pelo conteúdo negativo das expressões.  
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A Categoria Cognitiva reúne as representações relacionadas ao 

conhecimento e ao saber dos alunos.  Nessa construção do conhecimento, 

cada aluno ao seu modo deveria entender a informação repassada pelo 

professor, e a interpreta posteriormente no social, buscando a validação 

desse saber aprendido. Nas representações do professor de Matemática 

sobre o aluno da escola pública, contudo, esse processo de aquisição do 

saber não acontece satisfatoriamente, gerando dificuldades na 

aprendizagem e dificuldades na disciplina da Matemática, nas expressões 

como: Matemática difícil, dificuldade na aprendizagem.  
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Plano Fatorial das palavras consideradas mais importantes sobre o aluno da 

escola pública e as variáveis de caracterização dos sujeitos 

 

     Inércia Acumulada = 43,5% 
        CPF> 30  
 
 
 
 
 

O plano fatorial acima corresponde ao resultado da análise fatorial de 

correspondência realizado com as palavras associadas à expressão aluno da 

escola pública consideradas como mais importantes, e as variáveis de 

identificação que caracterizam os sujeitos, que são formação, sexo, redes de 

ensino, tempo de atuação na escola pública e privada. 

 

O objetivo dessa primeira análise fatorial é de nos aproximar das diferenças 

entre as representações uma vez que segundo Abric, duas representações 
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são diferentes quando têm núcleo central diversos. Para tal análise, 

buscamos apreender a oposição das palavras no plano apresentado. 

 

Analisando a figura, verificamos uma oposição entre as expressões 

Matemática difícil e pob re. Expressões que guardam a dimensão negativa 

identificada anteriormente. A Matemática difícil pertence a uma 

representação vinculada a aquisição do conhecimento pelo sujeito. A relação 

do aluno com a disciplina envolve aspectos cognitivos do aprendiz, onde a 

dificuldade na Matemática pode ser devida a sua natureza complexa. 

Portanto, a representação está mais voltada a uma dimensão cognitiva. Essa 

representação faz oposição a uma outra, que pelo seu conteúdo semântico, 

está mais próxima da realidade social e econômica vivenciada por esses 

alunos da escola pública. Portanto, estamos diante de duas tendências de 

representações: uma mais voltada à dimensão da natureza da disciplina e 

outra ao contexto social que define o indivíduo. Ambas as representações, 

negativas.  

 

Observamos, no eixo 2 que as palavras dificuldade na aprendizagem, sem 

perspectivas, desmotivado, fazem oposição as expressões falta pais, 

exc luído , esperança. As primeiras são representações sociais negativas, 

tanto numa perspectiva cognitiva quanto relacionada ao cotidiano escolar 

dos alunos da escola pública. Essas representações podem estar atreladas à 

falta de base do aluno na não apropriação do saber, ou à falta de condições 

estruturais ou pedagógicas oferecidas a esses alunos no contexto escolar, 
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como ausência de professores e material didático.  Essa representação faz 

oposição a uma outra, mais voltada a afetividade e ao contexto social dos 

alunos. É uma representação onde o professor fala do seu sentimento diante 

desse aluno da escola pública, cuja condição de exclusão parece significar 

uma falta de possibilidade de investimento por parte do professor, ou uma 

percepção da inexistência dos pais no dia-a-dia das crianças e adolescentes 

da escola pública.  

  

Nessa primeira análise, do plano fatorial das palavras consideradas mais 

importantes, verificamos nas diferenças entre as representações em que as 

palavras que envolvem fatores externos ao sujeito, como a disciplina da 

Matemática ou a situação sócio-econômica dos alunos possuem uma 

tendência a serem negativas. No plano fatorial a seguir, aprofundaremos o 

significado das representações, compreendendo tais diferenças.  
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Plano Fatorial das palavras associadas ao aluno da escola pública e das 

variáveis de caracterização dos sujeitos 

 

 Inércia Acumulada: 33,7% 
 CPF> 30 
 

 

A figura acima, consiste no resultado da análise fatorial de correspondência, 

feita em todas as palavras associadas com freqüência igual ou superior a 

quatro e com as variáveis de identificação dos sujeitos. Tal análise vai nos 

permitir um aprofundamento das representações sociais dos professores de 

Matemática e de suas relações com as variáveis de caracterização desses 

sujeitos.   
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Analisando a figura, no eixo 1 (fator principal), verificamos a oposição entre 

as palavras Matemática difícil  e inteligente. A primeira mais centrada numa 

perspectiva negativa da disciplina, onde a Matemática difícil pode estar 

vinculada aos mecanismos de memorização de método de resolução de 

problemas ou de fórmulas, ferramentas exaustivamente exploradas no 

ensino tradicional. Essa representação vai ao encontro do conceito que 

Pavanello (1993) explicita sobre uma das formas de entender a Matemática, 

onde essa disciplina é vista como um conhecimento pronto e acabado. 

Portanto, estamos diante de uma representação voltada a uma dimensão 

mais cognitiva, que faz oposição a uma outra representação, onde o aluno é 

visto como alguém que é capaz de aprender, pois é inteligente. Uma 

representação também cognitiva, mas que se refere ao sujeito, a algo que é 

inerente a ele, e não a fatores externos como a aprendizagem. Neste caso, a 

representação é positiva. 

 

Percebemos que a palavra governo se opõe a expressão rebelde. De 

acordo com o senso comum, o Estado é reconhecido como o lugar do que é  

público; e o que é do governo é de todos, de interesse geral. As ações estão 

voltadas para o coletivo, perdendo a dimensão do indivíduo. Assim, estamos 

diante de uma representação sobre o aluno onde de certa maneira ele está 

identificado a fatores externos, do âmbito social e econômico. Esta 

representação se opõe ao cotidiano escolar do aluno, cujo comportamento é 

interpretado como negativo, uma vez que ser rebelde significa quebrar regras 

e ir de encontro à ordem estabelecida pela escola.  
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Analisando a oposição entre as expressões  alegre, crítico, criativo, e 

faltoso, sem base, sem opo rtunidade. verificamos que as primeiras 

palavras ressaltam características positivas dos alunos da escola pública, 

representações positivas sobre o aluno e o seu mundo interno. Em oposição, 

o segundo grupo reflete as representações que o professor tem sobre o 

ambiente escolar, e a interação dessas crianças e adolescentes com todo 

esse contexto, o que envolve questões relacionadas ao ensino e 

aprendizagem, a como se constrói o desenvolvimento  afetivo e cognitivo, às 

condições sócio-econômicas dos alunos, e à estrutura física das escolas, 

fatores externos aos alunos que influenciam sua forma de estar no mundo e 

na escola.   

 

 

5.1.3- Relação entre as representações e as variáveis de caracterização dos 

sujeitos 

 

Analisando como se articulam as representações observadas com as 

características dos professores interrogados, podemos observar que as 

representações sociais diferem quanto a formação acadêmica. Para os 

professores que não têm uma formação acadêmica voltada para uma ação 

pedagógica, como os engenheiros, a representação sobre o aluno da escola 

pública traz à tona as dimensões sócio-econômica e do cotidiano escolar. 

Representações cujos elementos constitutivos se referem a uma dimensão 
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externa ao indivíduo e, conforme observado negativas sobre o aluno da 

escola pública. 

 

As representações dos educadores com formação em bacharelado estão 

voltadas quase que excluisvamente para a dimensão cognitiva, com ênfase 

nas dificuldades de aprendizagem na disciplina da Matemática. 

Representações que são externas ao aluno e, conforme visto, consideradas 

como negativas. Já os professores com licenciatura estão mais voltados para 

as questões afetivas, não considerando em suas representações a dimensão 

cognitiva. Isso é surpreendente, uma vez que sua formação acadêmica está 

direcionada ao ensino e ao processo de aprendizagem e não somente à 

dimensão afetiva dos alunos da escola pública.  

 

Quanto às relações de gênero, as representações sociais das educadoras 

estão mais voltadas para o processo de aquisição do conhecimento e 

características pessoais dos alunos. Essas representações são positivas 

quando se referem aos alunos e negativas quando se referem ao processo 

de aquisição do saber. Quanto aos professores do sexo masculino, suas  

representações são negativas e estão voltadas para o sustento, a falta de 

perspectivas no ensino e as conseqüências sociais e os desdobramentos 

econômicos, para o futuro dessas crianças e adolescentes.  

 

As representações sociais dos professores que ensinam somente na rede 

privada de ensino são diferentes daqueles educadores que lecionam nas 
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duas redes de ensino. As representações sociais dos primeiros estão mais 

voltadas para o saber, as dificuldades do conhecimento matemático, numa 

dimensão negativa. Para os educadores que lecionam nas duas redes de 

ensino, suas representações são negativas quando estão voltadas para o 

cotidiano escolar, a afetividade e as questões sócio-econômicas; e positivas 

quando se referem a características internas, pessoais do aluno da escola 

pública.  

 

 

 

5.2- REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO ALUNO DA ESCOLA PRIVADA 

 

Como anunciado, faz parte de nossa estratégia de trabalho identificar 

também as representações sociais do professor de Matemática sobre o aluno 

da escola privada. Embora o objetivo geral de nossa pesquisa seja a 

identificação das representações sociais do aluno da escola pública, 

pensamos que a apreensão daquelas relacionadas ao aluno da escola 

privada nos permitirá uma análise comparativa e uma melhor compreensão 

das representações objetivadas. 

 
 

5.2.1 - Campo Semântico das Representações Sociais do aluno da escola 
privada 

 
 

Iniciaremos então, a análise do Campo Semântico das representações 

sociais do professor de Matemática sobre o aluno da escola privada. No 

campo semântico apresentado temos cento e oitenta e sete (187) 
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expressões diferentes. As que ocorreram com freqüência de evocação igual 

ou superior a quatro, são apresentadas na tabela abaixo. 

 

 

Palavras Associadas Freq. Palavras Associadas Freq. Palavras Associadas Freq. 
Condição Financeira 32 Alienado 7 Mal Educado 5 
Estuda 20 Amizade 7 Patrão 5 
Interesse 20 Dinheiro 7 Pesquisa 5 
Futuro Promissor 14 Estímulo 7 Audacioso 4 
Inteligente 14 Exigente 7 Carente 4 
Desinteresse 13 Motivação 7 Chato 4 
Arrogante 13 Paga 7 Competente 4 
Com Pais 12 Questiona 7 Compete 4 
Aprende 12 Brinca 6 Desrespeito 4 
Oportunidade 11 Disciplina 6 Esforçado 4 
Acomodado 10 Facilidade 6 Educado 4 
Auto Estima 10 Material didático 6 Estrutura 4 
Responsável 10 Privilégio 6 Internet 4 
Cobrado 9 Trabalho 6 Livros 4 
Assíduo 9 Boas Escolas 5 Melhor 4 
Preparado 9 Compromisso 5 Pais Cobram 4 
Autoritário 8 Crítico 5 Preguiça 4 
Lazer 8 Conteúdo 5 Prepotente 4 
Vestibular 8 Indisciplina 5   

    
 
 

Se observarmos o campo semântico sobre o aluno da escola privada, 

percebemos que diferentemente do que acontece no campo semântico sobre 

o da escola pública, a maioria das expressões ali encontradas tem uma 

conotação positiva, exprimindo uma valorização desses alunos. Vejamos por 

exemplo, as palavras: futuro promissor, auto estima, facili dade, 

privilégio. Palavras ausentes do campo semântico das representações 

sociais do aluno da escola pública, onde a dimensão da negatividade impera.     
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A condição financeira vivenciada por esse grupo social que freqüenta as 

escolas da rede privada de ensino é a expressão com maior freqüência de 

evocação, no campo semântico. Na verdade, a dimensão econômica é 

lembrada em outras palavras, tais como: dinheiro, paga e patrão. O lugar 

social ocupado, aqui, pelos alunos da escola privada, está voltado para a 

classe social a qual eles pertencem. São crianças e adolescentes para quem 

o significante “ter tudo” é uma constante, uma realidade vivenciada e 

cobrada para que possam se manter assim. Por isso que se dá tanto, e em 

troca se cobra tanto, através do vestibular, das opo rtunidades ofertadas 

para eles serem os melhor(es). Tais expressões não são citadas nas 

representações sobre o aluno da escola pública. Neste, a prevalência das 

palavras é sobre não pertencer a esse grupo social que tem acesso a bens 

materiais. 

 

As expressões boas esc olas, li vros, material didático, revelam um 

ambiente escolar favorável ao estudo, ao desenvolvimento intelectual do 

aluno. O bem-estar do “aluno-cliente” parece ser uma preocupação e 

também um mal-estar do professor, que considera em suas representações 

essa criança ou adolescente como seu patrão. Diferentemente das 

representações sobre o aluno da escola pública, onde há uma falta de 

investimentos e possibilidades na criança ou adolescente em formação 

escolar; não há, também, nenhuma referência a representações de poder, 

seja qual for a relação (professor-aluno, aluno-escola, pais-aluno), quando o 

professor de Matemática pensa sobre o aluno da escola pública. O que surge 
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nas representações é a falta, de pais, de ordem, de condições sociais, 

financeiras e pedagógicas.  

  

A participação e orientação das figuras parentais nas palavras com pais e 

pais cobram, podem estar relacionadas à presença destes no dia-a-dia 

escolar dos filhos, nas atividades pedagógicas, no lazer e no 

desenvolvimento afetivo e cognitivo dos alunos, expresso nas palavras: 

inteligente, lazer, brinca, auto estima. Sobre o aluno da escola pública, a 

ênfase é na ausência de cuidados e orientação dos pais no desenvolvimento 

da criança e do adolescente.  

 

Percebemos, então, no campo semântico acima, nas representações sociais 

do professor de Matemática sobre o aluno da escola privada, a existência de 

uma dimensão positiva, de perspectivas de futuro, nas expressões: boas 

escolas, futuro promissor, com pais, vestibular. Contrariamente, nas da 

escola pública, são demostradas a falta de perspectivas, de futuro e a 

pobreza. Tanto nas representações sociais sobre o aluno da escola pública 

quanto sobre o aluno da escola privada, as dimensões afetivas, sócio-

econômicas, da cognição e do cotidiano escolar, estão presentes.  

 

Para esses alunos, o futuro, acadêmico e/ou profissional, está garantido 

quando eles freqüentam essas escolas da rede privada, na expressão do uso 

da  internet, do acesso a pesquisa, do estudo  e da condição financeira. 

Ao contrário dos alunos das escolas públicas, para os quais a falta de 



 80  

perspectivas, a carência e dificuldades na aprendizagem, são lembradas. É a 

dimensão da falta, da negatividade que permeia o dia-a-dia daquelas 

crianças da escola pública. 

 

Algumas expressões são comuns se compararmos as representações do 

professor de Matemática sobre o aluno da escola pública e o aluno da escola 

privada. Palavras como inteligente, preguiça, indisc iplina, crítico e 

carente.  Elas diferem em suas freqüências de evocação, contudo parecem 

possuir os mesmos significados.  

 

O campo semântico do aluno da escola pública é marcado por expressões 

negativas. Aqui, nas representações do professor sobre o aluno da escola 

privada, percebemos o inverso, uma quase totalidade de uma dimensão 

positiva. Poderemos conjecturar se diante de tantas expressões positivas, 

nesse campo semântico quase que absoluto de perspectivas de futuro, para 

esses alunos, estariam estas representações positivas na raiz do núcleo 

central ? 

  

Se como já foi dito anteriormente, toda representação está organizada em 

torno de um núcleo central, onde o mesmo define a organização interna 

dessa representação, no caso, do educador da disciplina da Matemática. 

Como estaria organizado esse núcleo central das representações do 

professor de Matemática sobre o aluno da escola privada? Para melhor 

entender, analisaremos, a seguir, o núcleo central e, os planos fatoriais.  
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Num conjunto de 105 (cento e cinco) palavras distintas, susceptíveis de 

corresponderem a elementos nucleares, organizamos uma tabela que 

corresponde às palavras consideradas mais importantes e com freqüência 

igual ou superior a quatro que serão apresentadas a seguir.   

 
 

5.2.2- Núcleo Central da palavra estímulo aluno da escola privada 
 
 

Palavras Associadas Freq. Palavras Associadas Freq. Palavras Associadas Freq. 

Condição Financeira 20 Oportunidade 6 Dinheiro 4 
Interesse 9 Estímulo 5 Pais Cobram 4 
Aprende 7 Acomodado 4 Preparado 4 
Com Pais 7 Alienado 4 Privilégio 4 
Estuda 6 Assíduo 4   

Inteligente 6 Desinteresse 4   
 

 

Analisando o quadro, observamos uma predominância quase que absoluta 

de expressões positivas, o que confirma a tendência identificada 

anteriormente.  

 

Para aprofundar a análise das representações sociais, agrupamos as 

palavras em função de temas o que nos ajudará a fazer uma análise 

comparativa, da mesma forma que na apreensão das representações sobre 

o aluno da escola pública, entre semelhanças e diferenças do significado das 

representações sociais. Utilizamos as mesmas categorias a fim de verificar 

se ocorrem as mesmas tendências, e ainda se há uma predominância  de 

alguma delas, posteriormente, nos planos fatoriais. Embora os temas das 
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categorias sejam os mesmos, a conotação é diferente, pois as 

representações são diferentes. 

 

 
 

CATEGORIAS 
 
 
 

AFETIVA SOCIO-ECONOMICA COGNITIVA COTIDIANO 
ESCOLAR 

Acomodado Condição Financeira Preparado Assíduo 
Com pais Dinheiro Crítico Pesquisa 
Amizade Facilidade Estuda Vestibular 
Aprende Patrão Interesse Pais cobram 
Carente Boas escolas Inteligente Material didático 
Estrutura Prepotente Esforçado Disciplina 
Chato Oportunidade Competente Desinteresse 
Brinca Futuro Promissor   
Lazer Privilégio   
Auto estima Alienado   

 

 

 

A Categoria Afetiva, reúne palavras que representam o sujeito,  seu 

comportamento, suas atitudes e suas relações afetivas com o mundo, 

enquanto crianças e adolescentes que ocupam a sala de aula do professor 

de Matemática, no Ensino Fundamental II. Expressões como com pais, 

amizade, auto estima,  revelam um sentimento de acolhimento, de cuidado, 

de confiança em si e na relação com o outro. Estas palavras, juntamente com 

as expressões que compõem a categoria da cognição, fazem parte do 

processo de aprendizagem do aluno, uma vez que a afetividade do aprendiz 

tem papel ativo na construção do conhecimento. Tal afetividade é alimentada 
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com a presença e a participação constante das figuras parentais, citada na 

expressão com pais. Diante de tantos estímulos e afetos, é esperado que o 

aluno aprenda, desenvolva suas potencialidades, uma vez que o ambiente é 

favorável. 

 

A Categoria Sócio-Econômica: esta é uma categoria que reúne todas as 

palavras que enfocam os aspectos sociais e da vida econômica que 

envolvem os alunos das escolas da rede privada de ensino. Surgem 

expressões como: condição financeira e dinheiro. Essa condição 

financeira possibilita a esses alunos freqüentarem boas esc olas, lugar onde 

eles são tratados como clientes, onde podem exigir o que desejam, 

funcionando como patrões de seus professores. Ao contrário, nas palavras 

citadas nesta mesma categoria, quando falávamos do aluno da escola 

pública, havia uma preocupação dos professores quanto ao futuro dos 

alunos, pois a falta de perspectivas e o desemprego marcavam o desânimo e 

o não acreditar que esses alunos pudessem alcançar uma ascensão social 

através da escola.   

 

A Categoria Cognitiva reúne as palavras relacionadas ao conhecimento e ao 

saber dos alunos.  Nessa construção do conhecimento, cada aluno ao seu 

modo deve entender a informação repassada pelo professor, e a interpretar 

posteriormente no social, procurando buscando a validação desse. As 

palavras que pertencem a esta categoria compartilham significados positivos, 

quando o professor de Matemática pensa sobre este aluno. A  dimensão da 
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perspectiva de futuro está presente nas expressões: interesse, competente, 

estuda. São alunos considerados preparados, críticos e, por outro lado, 

alienados em relação as informações do mundo, do conhecimento e do 

saber,  transmitidos à eles pelos professores. 

  

 Na Categoria do Cotidiano Escolar, foram agrupadas as palavras sobre o 

dia-a-dia escolar dos professores de Matemática e dos alunos da escola 

privada. Surgem expressões sobre o ensino, o aluno e a escola, como: 

pesquisa, ass íduo, vestibular. Os pais estão sempre muito próximos, 

cobrando dos filhos, da escola e dos professores dedicação, estudo, 

compromisso; pois eles pagam para dispor de bons serviços.  
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Plano Fatorial das Palavras associadas como as mais importantes sobre o 

aluno da escola privada e as variáveis de caracterização do sujeito 
    

 Inércia Acumulada: 45,8% 
 CPF> 30 
 

 

O objetivo dessa primeira análise fatorial, sobre as representações do aluno 

da escola privada é, assim como na análise dos planos fatoriais sobre o 

aluno da escola pública, de nos aproximar das diferenças entre as 

representações. Para tal análise, buscamos apreender a oposição das 

palavras no plano apresentado. 
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O plano fatorial acima, corresponde ao resultado da análise fatorial de 

correspondência realizado com as palavras consideradas mais importantes, 

associadas à expressão aluno da escola privada, e as variáveis de 

identificação que caracterizam os sujeitos, que são formação, sexo, redes de 

ensino, tempo de atuação na escola pública e privada. 

 

Analisando a figura no eixo 1 (fator principal), verificamos uma oposição 

entre as expressões dinheiro, opo rtunidade e desinteresse . As duas 

primeiras pertencem à categoria sócio-econômica, e são representações 

positivas, onde a condição de pertencer a um grupo privilegiado socialmente 

facilita o acesso aos bens materiais e sociais, além de permitir desfrutar de 

vantagens econômicas. Em oposição, a representação negativa envolve a 

categoria do cotidiano escolar, onde a falta de interesse, sobretudo na 

dimensão do sujeito, pode estar relacionada aos conteúdos escolares, aos 

métodos tradicionais de ensino, ao professor, ao aluno ou a escola, mesmo 

em se tratando de escolas tão boas. 

 

Ainda no eixo 1, percebemos que a palavra privilégio faz oposição em 

relação as expressões pais cobram e estuda. A primeira pertencente a uma 

dimensão sócio-econômica, onde esses alunos são vistos como 

privilegiados, pois têm acesso ao conhecimento, à pesquisa, à informação, 

ou à possibilidade de aprender sem ter que trabalhar para manter os 

estudos. Essa representação está em oposição a uma outra representação, 

que envolve a categoria do cotidiano escolar e a categoria cognitiva, onde os 
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pais acompanham as atividades pedagógicas, cobrando da escola, do 

professor e dos seus filhos desempenho, estudo e esforço, pois é preciso 

mantê-los na escola privada, sendo uma garantia de prosperidade, de futuro. 

O estudo dos alunos está sendo vinculado, nas representações, à presença 

dos pais no cotidiano escolar dos filhos. 

 

No eixo 2, analisamos que a palavra alienado se opõe a expressão 

preparado.   Na primeira, observamos uma representação mais voltada ao 

social, onde esse aluno pode estar alheio as informações da escola, ou não 

se envolver com o que acontece com o mundo social, voltando-se apenas 

para as questões pessoais, numa postura narcísica dele com o mundo. 

Essas representações fazem oposição a uma dimensão mais cognitiva, em 

que esse aluno é visto como alguém preparado, informado, pois freqüenta 

boas escolas, tem acesso fácil ao conhecimento didático, e professores 

voltados para garantir sua aquisição ao conhecimento, além de circular 

socialmente e ter acesso a eventos culturais.  

 

Até aqui, estávamos buscando os elementos nucleares que apontavam as 

grandes diferenças entre as representações. O próximo plano fatorial vai nos 

ajudar a compreender a análise fatorial de correspondência feita com todas 

as palavras associadas com freqüência igual ou superior a quatro e com as 

variáveis de identificação dos sujeitos, com o objetivo de aprofundarmos o 

significado das representações, compreendendo as diferenças.  
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Plano Fatorial das Palavras associadas ao aluno da escola privada e as 

variáveis de caracterização do sujeitos 

 

  Inércia acumulada: 33,7% 
  CPF>30 

 

 

Analisando a figura no eixo 1 (fator principal), verificamos que as expressões 

boas esc olas, amizade e opo rtunidade se opõe as palavras privilégio, 

desinteresse, autoritário. As primeiras estão mais voltadas para a 

dimensão sócio-econômica, na qual se insere o ambiente escolar que foi 

criado para atender às necessidades educacionais de seus alunos. Um lugar 

favorável ao desenvolvimento intelectual e social dos educandos, capaz de 

proporcionar oportunidades no futuro, uma vez que estas escolas investem 

na tentativa de atender todas as demandas destes alunos. Essas 
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representações estão em oposição a uma dimensão negativa da categoria 

que também atende às questões sociais e econômicas dos alunos. 

Conotações valorativas diferentes que geram atitudes diferentes, nos 

professores de Matemática.  

 

Percebemos ainda no eixo 1, que a expressão carente se opõe a palavra 

esforçado . A primeira representação envolve a dimensão afetiva do 

indivíduo. Uma representação negativa desse aluno que freqüenta bons 

ambientes sociais, e que dispõe de vantagens e facilidades econômicas. 

Mesmo diante de tantas ofertas, ele parece ser visto como alguém que 

precisa ser cuidado, olhado, atendido não somente em suas demandas 

educacionais, mas afetivas, ou talvez a cobrança dos pais deixe-os 

fragilizados sem saber o porque de suas dificuldades e carências Em 

oposição, há uma representação positiva desse aluno da escola privada, 

onde ele é percebido como alguém que se esforça, que busca entender e 

compreender as coisas, se preparando para o futuro, assumindo posições 

críticas em relação a escola, ao mundo, ao conhecimento. 

 

No eixo 2, percebemos uma oposição entre as palavras prepotente, 

arrogante, auto estima e a expressão esforçado . Neste caso as 

representações estão voltadas as características pessoais dos sujeitos. As 

primeiras, mais voltadas a uma dimensão negativa do aluno. Esses alunos 

que são tratados como clientes; podem exigir o que querem, pois são vistos 

como patrões pelos professores. Crianças ou adolescentes que, por 
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pertencerem a uma classe social que dispõe de privilégios, desenvolvem 

uma boa auto-estima.  Essas representações se opõem a características 

positivas desse mesmo sujeito, onde ele é percebido como alguém que se 

esforça, que busca entender e compreender as coisas, posicionando-se 

criticamente em relação ao conhecimento, ao saber, a escola e ao mundo 

social. 

 

5.2.3- - Relação entre as representações e as variáveis de caracterização 

dos sujeitos 

 

  

Assim como nas representações sociais sobre o aluno da escola pública, no 

aluno da escola privada, as representações diferem de acordo com a  

formação acadêmica, as relações de gênero e as redes de ensino. Quanto a 

formação acadêmica, os professores que cursaram Engenharia possuem 

representações positivas em relação à dimensão social e financeira, 

questões externas ao sujeito. Próximas a estas representações, estão as dos 

professores com Licenciaturas, onde estão voltadas para as questões sócio-

econômicas, e para o conhecimento, e o processo de ensino e 

aprendizagem. Esta última particularidade está presente somente nas 

representações sobre  aluno da escola privada. São representações 

positivas sobre esses dois contextos. E por último, os Bacharéis, cujas 

representações estão mais voltados para a dimensão afetiva, oscilando entre 

aspectos positivos e negativos sobre esses alunos da escola privada.  

 



 91  

Quanto às relações de gênero, as representações sociais das educadoras 

sobre os alunos da escola privada se aproximam bastante se compararmos 

com as representações sobre o aluno da escola pública. As primeiras estão 

mais voltadas para as características pessoais dos alunos, oscilando entre 

representações positivas e negativas quando se referem aos sentimentos 

que envolvem representações de afeto, além da dimensão do cotidiano 

escolar. Quanto aos professores do sexo masculino, suas  representações 

tanto sobre o aluno da escola pública como da escola privada estão voltadas 

para as questões do contexto social. A diferença está em que, nos alunos da 

escola privada, as representações são positivas, de certezas de futuro, onde 

a condição financeira é determinante no desenvolvimento social, afetivo e 

cognitivo das crianças e adolescentes.  

 

As representações sociais dos professores que ensinam somente na rede 

privada de ensino são diferentes daquelas dos educadores que lecionam nas 

duas redes de ensino. As representações sociais dos primeiros estão mais 

voltadas para a aquisição do saber, e para as características pessoais dos 

alunos, oscilando entre representações positivas e negativas quando se trata 

das questões internas ao sujeito. Para os educadores que lecionam nas duas 

redes de ensino, suas representações são sempre positivas, tanto em 

relação a dimensão sócio-econômica, quanto as questões voltadas ao saber 

e ao seu processo de aquisição. Ao contrário, nas representações sobre o 

aluno da escola pública, a dimensão negativa esta presente em todas essas 
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relações, com exceção das representações que caracterizam o mundo 

interno do sujeito.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Sendo o conhecimento como um processo contínuo, compreendemos que 

todo produto final de uma pesquisa assume um caráter inacabado. Por isso, 

nesse momento, não queremos elaborar fechamentos definitivos, mas 

levantar algumas discussões que a análise da pesquisa suscitou sobre o 

tema escolhido.  

 

Quando anunciamos no início deste estudo que o nosso objetivo era 

identificar as representações sociais do professor de Matemática sobre o 

aluno da escola pública, tínhamos em mente entender através da Teoria das 

Representações Sociais, e tomando como referências principais de análise a 

Teoria Moscoviciana, a Teoria do Núcleo Central de Jean-Claude Abric  e 

alguns trabalhos desenvolvidos na área de educação Matemática, as 

relações entre o professor de Matemática e o aluno da escola pública. 
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Recorremos a Teoria das Representações Sociais, porque tal perspectiva 

permite a análise das relações que se estabelecem entre o sujeito e o 

mundo, em particular entre os indivíduos. Utilizamos como ferramenta 

metodológica um questionário de associação livre, através da qual buscou-se 

entender, de maneira mais profunda e detalhada, os significados que os 

professores de Matemática possuíam a respeito do aluno da escola pública, 

assim como sobre o aluno da escola privada.  

 

Desconfiávamos que essas representações não eram construções realizadas 

apenas em sala de aula; existia uma história anterior que influenciava a 

forma de agir e fazer do professor, que foi construída no tempo - no caso do 

nosso país, iniciada com a colonização dos Jesuítas. De acordo com 

Romanelli (1978), a evolução e a expansão do sistema educacional brasileiro 

foram marcadas pelos planos econômico–social, ético–político e ideológico 

da sociedade vigente da época.  

 

Esses modelos de dominação foram perpetuados ao longo da História. O 

surgimento da Teoria do Capital Humano nas décadas de sessenta e 

setenta, e da Sociedade do Conhecimento no final da década de oitenta e 

início de noventa, são para Frigotto (2001) evidências de uma metamorfose 

que opera no campo ideológico, anunciando conceitos aparentemente 

inofensivos como qualidade total, quando na verdade mascaram, entre 

outras coisas, uma “atomização do sistema educacional e dos processos de 

conhecimento e políticas autoritárias de descentralização” (p. 78).  Ou seja, 
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no plano ideológico, o surgimento do capitalismo com a idéia da livre 

concorrência, numa sociedade de classes, não alterou o processo de 

naturalização da exclusão dos tempos da colonização. Nesse contexto, o 

Estado ao oferecer “educação para todos” sem comprometer-se com a 

qualidade do que é oferecido, é responsável pela crise, pela falta de 

oportunidade, pela exclusão, enquanto que o setor privado é sinônimo de 

qualidade, oportunidade, privilégios.    

 

A noção de Representação Social  nos permitiu entender a influência da 

ordem social na cognição. De acordo com Abreu (1995), as representações 

sociais têm uma função cognitiva e, ao mesmo tempo, afetiva e de 

identificação social. Nesse sentido, nos permitem explorar a aprendizagem e 

o uso do conhecimento enquanto atos cognitivos afetivos, que têm 

ocorrência em contextos sócio-culturais.   

 

No intuito de investigar os elementos constitutivos e, identificar os elementos 

centrais das representações sociais dos professores de Matemática sobre o 

aluno da escola pública e sobre o aluno da escola privada, utilizamos um 

método de investigação- a associação livre–que nos possibilitou a definição 

do campo semântico das representações, permitindo o alcance do conteúdo 

da representação através da observação da freqüência de ocorrência das 

palavras associadas. Como ferramenta de análise dos dados, utilizamos um 

software estatístico – Trideux – que através de planos fatoriais permitiu a 

identificação das oposições entre as representações, demarcando suas 



 96  

diferenças, bem como das relações entre as representações sociais e as 

características dos sujeitos. 

      

Nas categorias que resultaram da análise das representações sociais sobre 

o aluno da escola pública, percebemos 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. Na primeira, mais voltada ao aluno, quando 

o professor se remete àquele sujeito, ele possui representações positivas, 

presente nas expressões: alegre, criativo, crítico, aprende. E na segunda, 

quando esse mesmo professor imagina esse aluno inserido no social, numa 

escola pública, suas representações são negativas, como: pob re, faltoso, 

sem base, Matemática difícil .  

 

O professor faz, portanto, uma diferença entre o aluno enquanto pessoa e 

enquanto pertencente a uma classe social desprovida de privilégios. Este é 

um dado que surpreende: os professores de Matemática em suas 

representações marcam uma separação entre o contexto social e o 

indivíduo. Sobretudo, interessante que dentre de uma ênfase tão negativa,  

esse indivíduo seja descolado de sua realidade e visto de maneira positiva. 

Essas representações podem fazer valer o paradigma de que é possível 

através dos estudos “mudar de vida”, uma vez que o professor acredita e 

aposta pedagogicamente no aluno, mesmo diante das adversidades sociais. 

A dimensão econômica aliada à falta de perspectivas para esses alunos foi 
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amplamente demonstrada através das associações feitas pelos professores, 

nas expressões: exc luído , pob re, desmotivado, carente.  

 

Quando comparamos as representações sobre os alunos da escola pública 

com as relativas aos alunos da escola privada, percebemos uma conotação 

geral mais positiva embora oscilante, dos professores de Matemática em 

relação ao aluno da rede privada de ensino. Para esses educadores, os 

alunos da escola privada são inteligentes, esforçados, críticos, embora 

também arrogantes, prepotentes e agem como se fossem os seus patrões.  

Quanto a uma  dimensão mais social e econômica, as representações, como 

esperado, são positivas sobre o aluno da escola privada. Há nesse contexto 

uma certeza quanto a perspectivas de futuro, pois a boa condição financeira 

possibilita o acesso a boas esc olas, ao vestibular, à pesquisa e à 

presença dos pais tanto no dia-a-dia escolar quanto no lazer dos filhos. Esse 

é um dado importante, pois o envolvimento das figuras parentais no 

desenvolvimento afetivo e cognitivo dessas crianças e adolescentes foi uma 

ausência sentida nas representações dos professores sobre o aluno da 

escola pública.  

 

Parece-nos importante salientar que, no início da pesquisa, a hipótese 

construída era que as representações do professor sobre o aluno da escola 

pública eram negativas, devido ao lugar social ocupado por esses alunos. 

Assim como foi conjeturado que, numa análise comparativa com os alunos 

da escola privada, essas representações seriam positivas, pelos mesmos 
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motivos. Os resultados demostraram que as representações sociais dos 

professores de Matemática vão além das suposições iniciais do estudo, 

sendo mais elaboradas e complexas, e não se limitando somente a uma 

dimensão histórica de um passado arcaico - a questão social. A 

representação estudada apresenta um forte lado positivo relativo ao 

indivíduo. Como é da própria natureza das representações sociais, ela é um 

processo de compartilhamento de um passado, de um contexto imediato, e 

de uma projeção para o futuro.  

 

Assim, ter em vista a percepção e o juízo que os professores de Matemática 

fazem dos seus alunos da escola pública e da escola privada, possibilita-nos 

conhecer um fragmento do mundo desses professores, fazendo assim, de 

algum modo, com que os resultados encontrados possam servir-lhes de 

reflexão no sentido de poder se dar conta de suas atuações na relação com 

o aluno. 

 

Cabe-nos ressaltar que embora essa pesquisa tenha tentado articular a 

Teoria das Representações Sociais com a Matemática, essa articulação é 

limitada, pois esta voltada apenas a um aspecto da relação do professor com 

o aluno. Considerando ainda os limites desse estudo, pode-se ressaltar a 

falta de um outro método de investigação que complementasse as 

associações livres, para um melhor aprofundamento das representações 

sociais dos professores de Matemática. Assim, como perspectiva de 

investigação futura, salientamos a necessidade de voltar a olhar, de forma 
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mais específica, para a prática pedagógica, na intenção de um 

aprofundamento dessa complexa relação existente entre os professores de 

Matemática e os alunos, à luz da Teoria das Representações Sociais.        
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ANEXO 1 

QUESTIONÁRIO DE ASSOCIAÇÃO LIVRE 

 

 

FORMAÇÃO:......................................................................................... 

 

SEXO:      F(  )         M (  )  

 

TEMPO DE ATUAÇÃO NA ESCOLA PÚBLICA   ................................. 

TEMPO DE ATUAÇÃO NA ESCOLA PRIVADA   ................................ 

 

 

Escreva 05 ou 06 palavras ou expressões que o termo aluno da escola 

pública  lhe faz pensar: 

................................            ................................            ............................. 

................................            .................................           ............................. 

................................            .................................           ............................. 

  

Agora, dentre as palavras ou expressões escritas por você, indique as 

duas que mais se aproximam do termo aluno da escola pública. Para isso, 

coloque o número 1 ao lado da mais importante e 2, daquela que vem 

logo em seguida. 
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ANEXO 2 

QUESTIONÁRIO DE ASSOCIAÇÃO LIVRE 

 

 

FORMAÇÃO:......................................................................................... 

 

SEXO:      F(  )         M (  )  

 

TEMPO DE ATUAÇÃO NA ESCOLA PÚBLICA   ................................. 

TEMPO DE ATUAÇÃO NA ESCOLA PRIVADA   ................................ 

 

 

Escreva 05 ou 06 palavras ou expressões que o termo aluno da escola 

pr ivada  lhe faz pensar: 

................................            ................................            ............................. 

................................            .................................           ............................. 

................................            .................................           ............................. 

  

Agora, dentre as palavras ou expressões escritas por você, indique as 

duas que mais se aproximam do termo aluno da escola privada. Para isso, 

coloque o número 1 ao lado da mais importante e 2, daquela que vem 

logo em seguida. 
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ANEXO 3 

 
 

PALAVRAS ASSOCIADAS AO ESTÍMULO ALUNO DA ESCOLA PÚBLICA 
(N= 212) 

 
 

Palavras 
Associadas 

Freq. Palavras 
Associadas 

Freq. Palavras 
Associadas 

Freq. 

Carente 37 Lutador 3 Atraso 1 
Desinteresse 36 Esquecido 3 Base 1 
Falta pais 21 Capaz 3 Com Pais 1 
Desmotivado 18 Necessidade      3 Desenvolvido 1 
Trabalho 18 Barulhento 2 Despreocupado 1 
Pobre 17 Desorientado 2 Diversidade 1 
Esforço 16 Motivação 2 Dono de si 1 
Excluído 15 Não Aula 2 Estressado 1 
Dificuldade 13 Prejudicado 2 Facilidade 1 
Sem perspectivas 13 Sem Objetivos 2 Folgado 1 
Ensino fraco 12 Violência 2 Geometria 1 
Indisciplina 10 Sem Lazer 2 Incompetente 1 
Despreparado 10 Sociáveis 2 Ingênuo 1 
Amizade 9 Sonhador 2 Legal 1 
Desestimulado 9 Progresso 2 Livre 1 
Aprende 8 Pouco Interesse 2 Mais Disciplina 1 
Acomodação 8 Ocioso 2 Não Exigente 1 
Fome 8 Participa 2 Pratica 1 
Falta material 8 Perigoso 2 Preparado 1 
Sem futuro 8 Mandão 2 Radical 1 
Sem base 8 Merenda 2 Repressão 1 

Dificuldade na 
Aprendizagem 

7 Mudar 2 Sem 
Compromisso 

1 

Esperança 7 Desafio 2 Subestimado 1 
Humilde 7 Conhecer 2 Beber 1 
Preguiçoso 7 Brinca 2 Com Vícios 1 
Vítima 7 Agressivo 2 Desesperado 1 
Vontade 7 Chato 2 Divisível 1 
Evasão 6 Falta Cultura 2 Dorme 1 
Faltoso 6 Inquieto 2 Gosta da escola 1 
Governo 6 Livre 2 Introvertido 1 
Inteligente 6 Mais Escola 2 Leigo 1 
Irresponsável 6 Sem Condições 2 MMC 1 
Mal Educado 6 Sexo 2 Muito 1 
Matemática Difícil 6 Sociedade 2 Natural 1 
Passivo 6 Triste 2 Não Participa 1 
Respeito 6 Baixa Estima 2 Oportunidade 1 
Sofredor 6 Coitado 2 Passar 1 
Assíduo 5 Complexo 2 Persistente 1 
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Criativo 5 Crescer 2 Pouco Reflexivo 1 
Futuro 5 Inseguro 2 Propagador 1 
Hiperativo 5 Coitado 2 Realista 1 
Interesse 5 Baixa Estima 2 Requisito 1 
Responsável 5 Atenção 2 Biblioteca 1 
Alegre 4 Compreensivo 1 Confia 1 
Alienado 4 Confundido com 

Marginais 
1 Dedicação 1 

Cansado 4 Deficiente 1 Descomprometi
do 

1 

Condição 
Financeira 

4 Disperso 1 Desprezado 1 

Crítico 4 Domínio 1 Dinâmico 1 
Curioso 4 Dúvida 1 Doente 1 
Desemprego 4 Escola 1 Drogas 1 
Desorganizado 4 Estímulo 1 Equação 1 
Falta Limite 4 Herói 1 Falta Qualidade 1 
Falta Professor 4 Matemática 

Importante 
1 Fracasso 1 

Não Estudo 4 Informática 1 Impaciente 1 
Rebeldia 4 Limitação 1 Individual 1 
Sem oportunidade 4 Mãe de Família 1 Investimento 1 
Bom 3 MDC 1 Lento 1 
Desenformado 3 Negligente 1 Mais Atenção 1 
Desrespeita prof. 3 Paciente 1 Moradia 1 
Obediente 3 Pouco Consciente 1 Nada 1 
Respondão 3 Pouco Futuro 1 Não Valorizado 1 
Educado 3 Pouco Preparado 1 Perspectivas 1 
Compromisso 3 Professor Livre 1 Qualidade 1 
Carinhoso 3 Questionam 1 Desrespeita 

Professor 
1 

Bagunça 3 Repetência 1 Revoltado 1 
Competente 3 Satisfação 1 Submisso 1 
Descaso 3 Sofrem com o 

Sistema 
1 Valorizado 1 

Estudioso 3 Sem Requisito 1 Ante Social 1 
Problemático 3 Superação 1 Colabora 1 
Organizado 3 Vestibular 1   
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ANEXO 4 
 
 

PALAVRAS CONSIDERADAS MAIS IMPORTANTES SOBRE A 
EXPRESSÃO ESTÍMULO ALUNO DA ESCOLA PÚBLICA 

(N= 100) 
 
 
Palavras 
Associadas 

Freq Palavras 
Associadas 

Freq. Palavras 
Associadas 

Freq 

Carente 19 Complexo 2 Humilde 1 
Falta Pais 14 Fome 2 Irresponsável 1 
Desinteresse 13 Merenda 2 Não Participa 1 
Esforço 10 Condição Financeira 2 Preparado 1 
Desmotivado 9 Falta Preparo 2 Rebeldia 1 
Trabalho 7 Motivação 2 Revoltado 1 
Excluído 6 Pouca Oportunidade 2 Simples 1 
Sem Perspectivas 6 Problemático 2 Sem Oportunidade 1 
Desestimulado 5 Sociedade 2 Submisso 1 
Despreparado 5 Assíduo 2 Violência 1 
Dificuldade 5 Capaz 2 Alienado 1 
Pobre 5 Evasão 1 Assalariado 1 
Dificuldade na 
Aprendizagem 

4 Aprende 1 Cansado 1 

Ensino Fraco 4 Competente 1 Chato 1 
Esperança 4 Criativo 1 Curioso 1 
Falta Material 4 Descaso 1 Divisível 1 
Matemática Difícil 4 Dinâmico 1 Mal Educado 1 
Sem Base 4 Educado 1 Obediente 1 
Vítima 4 Estudioso 1 Requisito 1 
Sem Futuro 3 Mais Atenção 1 Sem Compromisso 1 
Desenformado 3 Perspectiva 1 Superação 1 
Futuro 3 Prejudicado 1 Com Pais 1 
Indisciplina 3 Qualidade 1 Crescer 1 
Amizade 3 Sonhador 1 Deficiente 1 
Passivo 3 Subestimado 1 Domínio 1 
Preguiçoso 3 Valorizado 1 Falta Cultura 1 
Faltoso 2 Agressivo 1 Geometria 1 
Acomodado 2 Argumenta 1 Informática 1 
Bagunça 2 Barulhento 1 Não Aula 1 
Governo 2 Carinhoso 1 Propagador 1 
Interesse 2 Crítico 1 Respeito 1 
Não Estudo 2 Diversidade 1 Vontade 1 
Responsável 2 Sofredor 1   
Falta Professor 2 Sem Requisito 1   

 



 106  

ANEXO 5 
 
 

PALAVRAS ASSOCIADAS AO ESTÍMULO ALUNO DA ESCOLA PRIVADA 
(N=187) 

 
 
 
Palavras 
Associadas 

Freq. Palavras Associadas  Freq. Palavras 
Associadas 

Freq. 

Condição Financeira 32 Eficiente 3 Pensa 1 
Estuda 20 Feliz 3 Perturba 1 
Interesse 20 Incluído 3 Prova 1 
Futuro Promissor 14 Metido 3 Reforço 1 
Inteligente 14 Objetivo 3 Resultado 1 
Desinteresse 13 Organizado 3 Serve 1 
Arrogante 13 Ama 3 Surpreende 1 
Com Pais 12 Atento 3 Visão de 

Mundo 
1 

Aprende 12 Capaz 3 Adequado 1 
Oportunidade 11 Desorganizado 3 Assustado 1 
Acomodado 10 Individual 3 Cerveja 1 
Auto Estima 10 Obrigação 3 Complicado 1 
Responsável 10 Orgulhoso 3 Conduta 1 
Cobrado 9 Participa 3 Desemprego 1 
Assíduo 9 Perspectiva 3 Evasão 1 
Preparado 9 Poder 3 Ganhar 1 
Autoritário 8 Respeito 3 Mal 

Comportado 
1 

Lazer 8 Bom 3 Mascarado 1 
Vestibular 8 Curioso 3 Mc’ Donalds 1 
Alienado 7 Dono de si 3 Nada 1 
Amizade 7 Social 3 Pensar 1 
Dinheiro 7 Indiferente 2 Serve para 

que 
1 

Estímulo 7 Despreocupado 2 Teimoso 1 
Exigente 7 Insistente 2 Triste 1 
Motivação 7 Irresponsável 2 Vítima 1 
Paga 7 Preconceito 2 Chances 1 
Questiona 7 Prioridade 2 Coca cola 1 
Brinca 6 Sem Limite 2 Comportado 1 
Disciplina 6 Valorizado 2 Consciente 1 
Facilidade 6 Cobram 2 Desrespeita 

Professor 
1 

Material Didático 6 Companheiro 2 Exceção 1 
Privilégio 6 Desiste 2 Falta limite 1 
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Trabalho 6 Jovem 2 Festa  1 
Boas Escolas 5 Qualidade 2 Humilhação 1 
Compromisso 5 Regular 2 Incoerente 1 
Crítico 5 Saúde 2 Massifica 1 
Conteúdo 5 Sem Pais 2 Mediano 1 
Indisciplina 5 Vantagem 2 Mimado 1 
Mal Educado 5 Alegre 2 Não mãe de 

família 
1 

Patrão 5 Desenvolve 2 Secos 1 
Pesquisa 5 Disperso 2 Sem tempo 1 
Audacioso 4 Ensino 2 Situado 1 
Carente 4 Consumo 2 Tem tudo 1 
Chato 4 Favorecido 2 UFPE deles 1 
Competente 4 Ideal 2 Vontade 1 
Compete 4 Mandão 2 Colabora 1 
Desrespeito 4 Normal 2 Desestimulado 1 
Esforçado 4 Porque Estudar 2 Desprendido 1 
Educado 4 Profissão 2 Dificuldade 1 
Estrutura 4 Rebelde 2 Folgado 1 
Internet 4 Ansiedade 1 Incompetente 1 
Livros 4 Assistido 1 Insatisfeito 1 
Melhor 4 Castigo 1 Matemática 

difícil 
1 

Pais Cobram 4 Complexo 1 Modismo 1 
Preguiça 4 Esperto 1 Opção 1 
Prepotente 4 Estudioso 1 Orientação 1 
Alimento 3 Explora 1 Perspicaz 1 
Bons Professores 3 Faz 1 Sem base 1 
Desempenho 3 Inadimplente 1 Sério 1 
Mais Base 3 Manobras 1 Testa 

professor 
1 

Bagunça 3 Mensalidade 1 Usar porque 1 
Criativo 3 Obediente 1 Vídeos 1 
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ANEXO 6 
 

PALAVRAS CONSIDERADAS MAIS IMPORTANTES SOBRE A 
EXPRESSÃO ESTÍMULO ALUNO DA ESCOLA PRIVADA 

(N= 105) 
 
Palavras 
Associadas 

Freq. Palavras 
Associadas 

Freq. Palavras 
Associadas 

Freq. 

Condição 
Financeira 

20 Facilidade 1 Curioso 1 

Interesse 9 Melhor 1 Desrespeita 
Professor 

1 

Aprende 7 Respeito 1 Esforçado 1 
Com Pais 7 Desorganizado 1 Estudioso 1 
Estuda 6 Indisciplina 1 Favorecido 1 
Inteligente 6 Patrão 1 Manobras 1 
Oportunidade 6 Preconceito 1 Metido 1 
Estímulo 5 Boas Escolas 1 Obrigação 1 
Acomodado 4 Exigente 1 Profissão 1 
Alienado 4 Individual  1 Social 1 
Assíduo 4 Perspectiva 1 Valorizado 1 
Desinteresse 4 Vantagem 1 Amizade 1 
Dinheiro 4 Chato 1 Atento 1 
Pais Cobram 4 Competente 1 Capaz 1 
Preparado 4 Criativo 1 Conteúdo 1 
Privilégio 4 Mais base 1 Desempenho 1 
Autoritário 3 Poder 1 Desprendido 1 
Mal Educado 3 Cobrado 1 Feliz 1 
Orgulhoso 3 Complexo 1 Jovem 1 
Brinca 3 Consciente 1 Matemática difícil  1 
Responsável 3 Desrespeito 1 Mimado 1 
Compete 3 Educado 1 Opção 1 
Compromisso 3 Incluído 1 Qualidade 1 
Paga 3 Objetivo 1 Resultado 1 
Estrutura 3 Participa 1 Teimoso 1 
Futuro promissor 3 Por que estudar 1 Alimento 1 
Material Didático 3 Sem Pais 1 Audacioso 1 
Motivação 3 Trabalho 1 Bom 1 
Questiona 3 Visão de mundo 1 Desestimulado 1 
Vestibular 3 Adequado 1 Despreocupado 1 
Alta Estima 2 Ama 1 Disciplina 1 
Arrogante 2 Bagunça 1 Explora 1 
Bons 
Professores 

2 Comportado 1 Insatisfeito 1 

Crítico 2 Consumo 1 Prepotente 1 
Sem base 1 Tem Tudo 1   
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