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RESUMO 

 
Apresentamos uma análise das representações sociais de professores e estudantes sobre a 
profissão professor de matemática. Realçamos neste trabalho aspectos relacionados à 
profissionalização ou desprofissionalização docente nesta disciplina. Tomamos como 
referências teórico-metodológicas a Teoria das Representações Sociais desenvolvida por 
Serge Moscovici e a abordagem estrutural de Jean-Claude Abric. O estudo permitiu a 
identificação e análise das representações sociais de 523 sujeitos, 362 professores de 
matemática e 161 estudantes de licenciatura desta disciplina em Pernambuco. Utilizamos 
no levantamento dos dados o questionário de associação livre e na análise um software 
estatístico, o Trideux. Como resultados, trazemos as representações compartilhadas por 
professores de matemática e estudantes de licenciatura. Também, apresentamos a 
especificidade das RS de cada grupo investigado. Finalmente, discutimos as representações 
sobre a profissão docente em matemática, observando as similaridades e oposições de 
sentidos, em função das características: local de atuação ou estudo e gênero dos sujeitos. 

 
Palavras-chave: Representações Sociais; Profissionalização; Profissionalidade; Professor 
de Matemática. 
 

 
Introdução 

 
A teoria das representações sociais propõe uma análise do conhecimento de senso 

comum a partir do estabelecimento de relações entre processos cognitivos e práticas 

sociais. Para isso é preciso compreender as percepções, atribuições de significados, 

atitudes e expectativas que são geradas e validadas pelos sujeitos ao construir o saber de 

senso comum. 

Dessa forma a teoria das representações sociais propõe uma análise científica do 

senso comum a partir do pressuposto de que esse conhecimento é fruto da interação de um 

sujeito que age sobre o meio e ao mesmo tempo é parte integrante de um contexto sócio-

histórico que influencia na sua maneira de interagir com o mundo.  

 A abordagem estrutural, a Teoria do Núcleo Central, proposta por Jean Claude 

Abric é, na realidade, um prolongamento do modelo processual, apresentado por 

Moscovici. Não há dúvida que ele vem contribuir, de maneira fundamental, para a 

compreensão do processo pelo qual se forma, e, sobretudo, de que maneira essas 
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representações se modificam, dimensão pouco explorada por Moscovici. 

Para Almeida (2005, p.132) a ideia essencial desta teoria é que toda representação é 

organizada em torno de um núcleo, entendido como o elemento fundante, porque 

determina a significação e a organização interna da representação. O núcleo central é 

composto de um ou mais elementos, estáveis, coerentes, consensuais, e historicamente 

definidos, “cuja ausência destruiria a representação ou lhe daria uma significação 

completamente diferente” (Abric, 1994 b, p.73). 

 Nas últimas décadas, essa teoria tem sido tomada como referência teórico-

metodológica ao desenvolvimento de pesquisas na área de Educação e em particular no 

campo da Educação Matemática. A partir dos fundamentos da teoria das representações 

sociais, buscamos analisar as representações sociais de professores e estudantes sobre o 

exercício da profissão docente em matemática com o intuito de contribuir com a análise do 

processo de ensino-aprendizagem da matemática. 

 
À busca de compreensão do exercício docente em matemática pelas representações 

sociais de professores e estudantes 

 
 Madeira (2000) em pesquisa sobre a Representação Social de professores sobre a 

própria profissão: à busca de sentidos, chama a atenção sobre a conotação de 

provisoriedade que vai sendo atribuída ao próprio engajamento na profissão, “mesmo para 

aqueles que afirmam dela gostar. Isto se faz em estilo indireto, com frases inconclusas, 

aproximando ideias sem explicitar conexões, ou construindo a mudança de atividade 

projetada, como uma fantasia” (MADEIRA, 2000, p.7). 

 Em pesquisa com os alunos ingressos em cursos de licenciatura em matemática, as 

representações sociais encontradas por Cruz (2006) sobre o professor de matemática 

apontam estes como: 

Profissionais que sofrem a desvalorização social e que foi vista através das 
palavras: humilhado, discriminado, à margem, desacreditado, desprezado, 
esquecido, sofredor, rejeitado, rotulado, preconceito. A este respeito, os futuros 
professores de matemática já se reconhecem em um lugar de negatividade e falta 

de empoderamento, o que nos traz uma preocupação quanto à fragilidade desses 
novos profissionais da área, e que pode resultar em mais prepotência, ou 
distanciamento dos alunos como mecanismo de auto-proteção (CRUZ, 2006, 
p.208). 
 

 Neste sentido, Weber (1996) aponta que os professores de escola pública que 

elaboraram a imagem de professor como desamparado, percebem-se supostamente, como 

estando em desvantagens, se comparados com os de escola privada. 
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 Silva (2002), em pesquisa sobre Representações dos alunos sobre o professor de 

matemática constatou a presença de “prova” como elemento central da representação do 

professor de matemática e que um dos aspectos específicos da prova de matemática, é a 

necessidade de ação, mais do que em outras disciplinas e este elemento sempre está ligado 

a medo, preocupação, complicação e dificuldade (p.20). 

 Segundo Ramalho e Nuñez (2008), várias pesquisas têm mostrado a estreita relação 

entre o pensamento do professor, sua ação como docente e como grupo profissional. Para 

os autores “esses trabalhos apontam para a ideia básica de não ser possível alcançar 

sucesso nas reformas educativas sem conhecermos como os professores pensam como 

atuam como representam sua atividade profissional”. 

 Particularmente, tratamos da identificação de valores, qualidades e características 

profissionais determinantes na escolha de estudantes que pretendem ser professores de 

matemática. Assim como buscamos apreender aspectos relacionados à profissão do 

professor de matemática sob o olhar de quem atua nesta disciplina. 

 
Percurso teórico-metodológico da análise das representações sociais da profissão 

professor de matemática. 

 
Comumente, pela complexidade e multidimensionalidade das representações 

sociais, o estudo das representações sociais vai necessitar da utilização de métodos que 

visem, por um lado, levantar e fazer emergir os elementos constitutivos da representação e, 

por outro lado, conhecer a organização interna desses elementos. 

Neste trabalho foi utilizado o instrumento de coleta de dados “questionário de 

associação livre”, considerado como privilegiado no estudo das representações sociais. 

Para Almeida (2005): “a possibilidade de padronização do instrumento reduz os riscos de 

uma interpretação equivocada por parte do pesquisador e evita grandes variações na 

interpretação das perguntas, já que as questões são exatamente as mesmas para todos os 

sujeitos”. 

Participaram da pesquisa 523 sujeitos, sendo 362 professores de matemática da rede 

estadual de ensino de Pernambuco e 161 estudantes de licenciatura desta área. Dos 

professores (as) de matemática, 226 participantes atuavam no interior do Estado, sendo a 

maior parte do gênero feminino, o equivalente a 116 professoras e 136 participantes 

atuavam na capital, sendo a maior parte do gênero masculino, o equivalente a 91 

professores. Entre 79 estudantes de IES da capital, constatamos apenas 28 estudantes do 
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gênero feminino e em 89 estudantes investigados em instituições do interior, este número 

aumentou para 56 estudantes. 

Através da associação livre, procuramos identificar o campo semântico das 

representações sobre a profissão docente em matemática, assim como os elementos 

constitutivos do Núcleo Central destas representações. Em resposta ao questionário foram 

associadas seis palavras à expressão indutora “profissão professor de matemática”, e em 

seguida, indicadas as duas palavras consideradas mais importantes. Na análise dos dados 

utilizamos o software estatístico Trideux, que, a partir de uma análise fatorial de 

correspondência, permitiu identificar os elementos constitutivos das representações, a 

partir das palavras evocadas, e estabelecer as relações com as características específicas 

dos sujeitos investigados. Apresentaremos a seguir, o campo semântico compartilhado 

entre os professores e estudantes e posteriormente as especificidades das representações de 

cada um, tomando por referência os anexos 1, 2, 3 e 4. As variáveis a partir das quais 

analisaremos essas representações são local de trabalho e gênero dos sujeitos. 

 
As representações compartilhadas entre professores de matemática e estudantes de 

licenciatura sobre a profissão docente em matemática 

  
 Nas representações sociais reveladas pelos professores e licenciandos, associada à 

“profissão professor de matemática”, de forma comum entre estes sujeitos, destacou-se a 

dimensão socioafetiva (a exemplo de palavras como amor e prazer). Podemos crer que o 

sentido desta dimensão se refere ao envolvimento pessoal de ser professor. 

 Particularmente, entre os professores e estudantes foi creditada a função social do 

professor de matemática visto como “educador”, articulada com um conceito de educação 

mais geral e não, referenciada de maneira específica ao campo específico da matemática. 

Na dimensão didático-pedagógica, foi ressaltada a importância da aprendizagem. Também 

se destacou a importância da formação, em um sentido de investimento pessoal, pela 

necessidade do “estudo”.   

 Como apresentado, a dimensão socioafetiva se coloca como um elemento 

importante deste processo. Podemos perceber que a conotação dada à dimensão 

socioafetiva aponta para o “gostar do que se faz”, o sentir amor – prazer em ser professor 

de matemática. Se articulamos essa dimensão da representação a palavras como estudo e 

formação, pode-se estabelecer uma correlação entre essas dimensões na definição do 

desenvolvimento profissional do professor de matemática. 
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Percebemos que a dimensão didático-pedagógica ganhou expressividade em 

palavras como aprender, ensino, saber, didática, metodologia.  

Contudo, destacamos a palavra “transmitir” presente nas associações dos 

professores e dos estudantes. Pelo exposto concordamos com Sacristán (1999) quando 

afirma que “a profissionalidade incorpora condicionalismos provenientes dos padrões em 

que o professorado se foi socializando. Os professores medeiam quase todos os processos 

pedagógicos, mas não deixam de ser reprodutores e veículos de outras determinações da 

prática” (p.74).  

 Particularmente, observamos a palavra “desvalorização” em relação à profissão 

professor de matemática entre os professores desta área e já reconhecida entre os 

estudantes. No contexto desta desvalorização, ressaltamos elementos numa dimensão 

motivacional, destacada, sobretudo, pela “luta”, pela “perseverança” do professor em 

permanecer no exercício da docência. Resultado semelhante pode ser identificado em 

Peixoto (2008), quando apontam que “na contramão de algumas noções e matrizes de 

representações basilares da educação, que, sem negar a revolta com os baixos salários, o 

desprestígio e a desvalorização social da docência”, os professores revelam imagens 

positivas da profissão (p. 16).  

 
O campo semântico das representações dos professores de matemática sobre a 

profissão professor de matemática 

 
 A partir da observação sobre as associações realizadas pelo grupo específico dos 

professores de matemática e indicadas como mais importantes à PPM, destaca-se a ênfase 

sobre os saberes didático-pedagógicos, sob a tríade “ensino, aluno e mediação”. 

 Percebemos também, a importância mencionada aos saberes disciplinares e aos 

curriculares como o planejamento; o contexto e a conexão, no sentido de uma articulação 

do saber matemático com outras áreas do conhecimento. 

 Reafirmamos a importância dada à dimensão socioafetiva presente na palavra 

“realização” e também na palavra “paixão”. Como indica Peixoto (2008) sobre o 

imaginário dos professores de matemática, a satisfação pessoal com o dia-a-dia da escola é 

raramente mencionada, entretanto, “todos falam da satisfação de encontrarem, depois de 

alguns anos, alunos bem sucedidos e que só então demonstram reconhecimento pelas 

lições recebidas” (p.12). Quanto à palavra paixão, as autoras indicam que os professores de 
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matemática expressam um vínculo afetivo muito forte com a disciplina, “uma paixão 

mesmo”.  

 Com efeito, observamos a ênfase dada à dimensão motivacional pelos professores 

desta área.  A palavra “esperança”, em destaque nas RS destes professores, pode ser 

atribuída ao fato destes se sentirem “portadores e porta-vozes de um imaginário ancorado 

em raízes profundas que mantêm o sonho e a crença nas possibilidades de contribuir para 

transformar e reinventar a educação e a sociedade” (Peixoto, 2008, p. 17). 

 Apesar desse elemento positivo, identifica-se na análise das representações do grupo 

de professores de matemática a palavra “desvalorização” como um dos elementos 

candidato ao núcleo central foi com ênfase à dimensão sócioeconômica. No que se refere à 

perspectiva de valorização docente, também identificada, observamos alguns elementos 

relacionados a uma profissionalização da docência em matemática como a formação e a 

pesquisa. 

   Podemos observar que a profissionalização/desprofissionalização da profissão 

docente em matemática é referenciada por fatores diversos. No que concerne os elementos 

relacionados à profissionalização, ressaltamos o desenvolvimento profissional do 

professor, a exemplo, da presença da palavra reflexão. Elementos desta ordem, segundo 

Ramalho et al (2004) podem fazer do professor não mais “um técnico que executa os 

procedimentos vindos de uma ‘racionalidade técnica’ e sim sujeito construtor da sua 

profissão” (p.37). Perez (2004) destaca que “é fundamental que o professor de Matemática 

acredite no seu potencial, acredite que sua prática é muito importante e que possui 

momentos riquíssimos, os quais merecem uma discussão/reflexão coletiva” (p.256). 

  Outro aspecto diz respeito ao desenvolvimento pessoal do professor, baseado na 

dimensão socioafetiva em palavras de conotação positiva como interagir e troca, afeto e 

humildade.  De outro modo, em uma conotação negativa, observamos as palavras 

frustração, cansaço, preocupação, carrasco, solidão e sofrer. Cruz (2006) aponta que “o 

professor de matemática é visto como uma pessoa anti-social e como um professor 

angustiado”. Segundo a autora, os próprios docentes se reconhecem em suas dificuldades 

de interação, por exemplo, quando dizem: “o professor de matemática é angustiado... não 

sabe o que fazer pro aluno aprender, eles não querem nada” (p. 258).   

 Para Cunha (1999), “a possibilidade de se expor em suas dificuldades e desafios lhe 

traz insegurança e, ao contrário de outras profissões, essas situações não o levam ao 
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trabalho coletivo, em que a participação dos colegas poderia ajudá-lo a encontrar soluções” 

(p. 140). 

  Percebemos que os professores de matemática associaram à profissão docente as 

palavras tempo e escola; aspectos voltados para o desenvolvimento organizacional da 

profissão do professor, e constantemente evocados pelos professores. Lembramos de uma 

citação Nóvoa (1992) sobre o assunto; “hoje em dia nenhuma inovação pode passar ao lado 

de uma mudança ao nível das organizações escolares e do seu funcionamento” (p. 28-29). 

 Neste sentido, Câmara dos Santos (1997) discute que não é difícil verificar a 

maneira como o vocabulário do professor de matemática está impregnado pela palavra 

tempo, em expressões do tipo “não deu tempo de ver o último capítulo do livro” (...) ou 

ainda, “o tempo é curto para que eu possa me preocupar com inovações pedagógicas”, em 

geral como manifestações dentro de um quadro formado por limitações de ordem 

institucional (p. 105). 

 Um outro elemento constitutivo das representações sociais identificado e que 

gostaríamos de ressaltar de maneira especial, é aquele expresso pela palavra “extinção”, 

presente apenas nas associações referentes à expressão “profissão professor de 

matemática” por professores desta área. Este fato, lembra-nos Cunha (1999, p.132) quando 

afirma: “se há profissões que se extinguem, é porque há estruturas que provocam esse 

resultado, assim como o mesmo se dá quando novos espaços profissionais se articulam”. A 

autora discute que no caso da educação, “isso significa afirmar que os processos de 

profissionalização do professor respondem a diferentes forças que, por interesses diversos, 

poderão reforçá-los ou não” (idem,p.133). O que pensarmos, então no caso da Matemática? 

  Para Moura (1995) o campo de atuação do profissional de Educação Matemática 

deve ser objeto de pesquisa para os centros de formação deste profissional. E lembra que 

embora continuemos a formar professores, “é preciso, no entanto, sabermos onde estão 

atuando como educadores. É preciso criar um novo conceito do que venha a ser o 

Educador Matemático para daí definirmos como promover a formação adequada para esse 

futuro educador” (p. 20). 

 Entendemos que a carência/falta de professores de matemática, à parte a 

depauperização e falta de prestígio social do profissional da educação (Moura, 1995), deve 

se voltar para o “entendimento sobre o papel do educador matemático” (idem, p.23). Para o 

profissional da educação matemática – “aquele que toma o conhecimento matemático 

como um projeto humano e procura todos os meios de fazer com que os seus educandos 
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adquiram este conhecimento através de situações de ensino onde quer que a Matemática 

possa estar” (idem, p. 24). 

  

O campo semântico das representações dos estudantes de licenciatura em matemática 

sobre a profissão professor de matemática 

  
  Os elementos de ordem cognitiva, a exemplo das palavras capaz e inteligente, 

presentes nas RS dos estudantes sobre a PPM, segundo Silva (2008) são respaldados em 

conhecimentos antigos, cristalizados pelo tempo, que resistem à instalação de novas 

concepções ameaçadoras da estabilidade intelectual. 

 Podemos observar que a expressão vaga de emprego, apresentou-se como um 

elemento candidato ao núcleo central das RS dos estudantes sobre a profissão professor de 

matemática.  Elemento como era de se esperar ausente das representações dos já 

estabelecidos professores. A representação social, como um conhecimento de senso 

comum, se situa a partir do ponto de vista de quem fala, daquele que detém esse saber. 

Associado à essa expressão aparecem aspectos de ordem motivacional como determinação 

e vontade apontando na mesma direção. De certa forma, o exercício profissional docente 

em matemática é apresentado em meio a um sentimento de “vitória” e de “orgulho” para 

os estudantes. Ao que parece, os estudantes ainda atribuem um status social a esta 

profissão. A presença da palavra “rejeição” coloca esta profissão em uma situação 

ambígua, rejeição à profissão docente ou ao professor de matemática? Seria ainda vista 

como um bicho de sete cabeças?  Segundo Cruz (2006), seja pela dificuldade cognitiva ou 

afetiva atribuída ao aluno, seja pela complexidade que é atribuída à área requerendo 

atenção especial e aptidão específica, a matemática é ainda considerada um bicho de sete 

cabeças.  

Observamos que o estado emocional do professor de matemática é destacado pelos 

estudantes de licenciatura com ênfase a palavras como estresse e louco. Referenciamos 

este fato, ao sentido atribuído ao professor de matemática como bicho-papão, “permeado 

pelas dificuldades interpessoais do professor que é temido e visto em superioridade 

cognitiva” (Cruz, 2006, p. 317). Nesse caso não é a matemática quem é o “bicho” e, sim, a 

figura do professor. 

 A seguir, apresentaremos a análise da análise fatorial de correspondência - AFC1 

das palavras associadas à profissão docente em matemática por professores e estudantes. 
                                                 
1 Anexos 3 e 4 
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Com este procedimento, podemos interpretar as “oposições” e “aproximações” dos 

sentidos atribuídos a esta “profissão”, verificando-se as diferenciações das RS dos 

professores, daquelas dos estudantes de licenciatura em matemática, em função das 

características dos sujeitos. Neste caso, a análise será feita em função das características, 

local de trabalho e gênero do sujeito. 

 
As representações sociais sobre a profissão professor de matemática em função do 

local de trabalho e gênero dos sujeitos 

  
Percebemos que a dimensão socioafetiva e vocacional receberam expressividade no 

núcleo central das RS sobre a profissão professor de matemática, entre as “professoras”. 

Este fato historicamente tem sido apontado sobre a “imagem da mãe bondosa e maternal 

no trato dos alunos” (Bolívar, 2002). Sobre este aspecto, depreende-se que a feminização 

do trabalho docente favoreceu o baixo status da profissão docente - a proletarização, a 

exemplo da perda do valor econômico. Neste sentido, Ozga e Lawn (1991) indicam que 

esta ideia de proletarização docente, a partir da feminização do magistério é uma ideia 

masculina. Como consequência deste fato os autores indicam a ameaça entre outros 

elementos da “preocupação com o outro - todos os aspectos da habilidade feminina, que 

são desvalorizados por um processo que coloca ênfase no desempenho, no controle e na 

instrução centrada na matéria” (p.153). 

 Observamos que os professores de matemática do grupo masculino enfatizam os 

saberes disciplinares, a exemplo de palavras como cálculo e número. Que se demonstram 

em oposição à ênfase dada aos saberes didático-pedagógicos e curriculares, a exemplo das 

palavras conexão e planejar pelas professoras. 

 De forma geral, havemos de considerar que as professoras investigadas, 

apresentaram maior nível de titulação acadêmica que os professores. Sobre este aspecto, 

observamos que as palavras “formação” e “competência” receberam maior expressividade 

no grupo feminino. Estes elementos para Ramalho et al (2004) estão relacionados com o 

desenvolvimento profissional dos professores, numa dimensão social e individual que 

formam uma unidade dialética. 

 Em particular, o termo competência é entendido pelas autoras como “a capacidade 

manifesta na ação, para fazer com saber, com consciência, responsabilidade, ética, que 

possibilita resolver com eficácia e eficiência situações problemas da profissão” (Ramalho 

et al., 2004, p.70).  
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Percebemos que a ênfase dada a aspectos relacionados ao desenvolvimento 

profissional pelas professoras, que em sua maioria trabalham no interior do Estado, opõe-

se a “desvalorização” da profissão docente, enfatizada pelos professores localizados na 

Capital, que, por sua vez, em sua maioria pertencem ao grupo masculino. Esses resultados 

indicam que a profissão docente ainda é bastante valorizada no interior do estado.  

É preciso levar em consideração que o desenvolvimento profissional do professor 

refere-se ao seu desenvolvimento na relação com o coletivo da Instituição educativa, como 

parte de um projeto maior. Nesse sentido, profissionalismo e profissionalidade são fatores 

que influenciam esse desenvolvimento (Ramalho et al., 2004, p. 67-68). 

 Ao que parece o grupo masculino que trabalha na capital do estado tem dirigido 

esse desenvolvimento para um reconhecimento social externo (profissionalismo) da 

profissão docente a exemplo das palavras realização-respeito. Enquanto o grupo feminino 

cudo exercício profissional é exercido no interior do estado, tem centrado sua prática 

pedagógica para a “racionalização dos saberes e das habilidades utilizadas no exercício 

profissional” (Ramalho et al., 1999, p.53), ou seja, para a profissionalidade. 

 Sobre o “profissionalismo” docente, Ramalho et al. (2004) chama a atenção que 

este é um processo que requer trabalho num espaço público para mostrar que a atividade 

docente exige um preparo específico que não se resume ao domínio da matéria.  E 

acrescenta que ainda que necessário, mas não é suficiente. “O professor além do domínio 

do conteúdo, precisa conhecer as metodologias de ensino, as epistemologias da 

aprendizagem, os contextos e diversos fatores para que esteja apto a educar” (Ramalho et 

al., 2004, p.53).  

 Os autores acrescentam que o movimento entre profissionalismo e 

profissionalidade é dialético. De forma que, o reconhecimento social não pode existir sem 

a formalização da atividade e a formalização não pode fazer economia no processo de 

negociação dentro da esfera pública, visando à obtenção de um status profissional 

(Ramalho et al., 2004, p.53). 

Na análise fatorial podemos perceber que os docentes do grupo masculino destacam 

a dimensão pessoal, percebida na palavra “admirado” (essencialmente voltada para si), 

centrada em aspectos cognitivos e dos saberes disciplinares/matemáticos em oposição à 

dimensão motivacional, a exemplo da palavra desafio e vocacional, ênfase dada a palavra 

paciência pelo grupo de professoras. Resultado que ratifica os resultados obtidos por 

Souza (2006) quando apontam que: “a representação social da matemática, para os 



 11 

homens, ainda é fator de reconhecimento social, o que não acontece com as mulheres” 

(p.10). 

 Outro aspecto a destacar, é a dimensão deontológica enfatizada entre docentes que 
trabalham no interior, assim como a dimensão motivacional veiculada pelas palavras 
coragem e vontade, em maior proximidade de sentido com as RS do grupo feminino. 
Como indica Souza (2006, p. 10) “as mulheres são mais acometidas pelos fatores 
relacionados às dificuldades de se obter um bom desempenho em Matemática”. Assim 
podemos constatar que a dimensão organizacional e didático-pedagógica enfatizadas nas 
palavras “tempo” e “inovação” entre docentes do interior está voltada para uma conotação 
mais ligada a profissionalidade em relação a PPM. Ao que indica, com incidência sobre o 
sentido dado à palavra “extinção”, em destaque neste grupo de professores (as).  

No plano fatorial, a palavra extinção, ou vamos chamar de escassez/carência/falta 

de professores de matemática, enfatizada entre professores (as) do interior é colocada em 

oposição à ênfase dada aos saberes disciplinares a exemplo da palavra lógica, e ao 

praticismo matemático pelo desenvolvimento de “habilidades”, supostamente de 

raciocínio nesta área, presente nas associações dos professores da capital, com forte 

influência masculina. 

Em contrapartida, percebemos que a ênfase dada à dimensão social à PPM em 

palavras como “respeito”, “desvalorização” e “qualidade” pelos professores da capital é 

condizente com o fato descrito por Ozga e Lawn (1991) que assim como a proletarização, 

o profissionalismo é construído com base numa definição “masculina” de qualificação. Em 

nosso caso, estes aspectos se colocam em oposição à “extinção” da profissão docente em 

matemática. Neste sentido, destacamos que os professores da capital destacam a palavra 

“luta” como componente do campo das RS sobre a profissão docente em matemática. 

Os professores da capital destacam ainda a formação em suas associações à PPM. 

No entanto, percebemos que esta se opõe à palavra “tempo” (presente entre docentes do 

interior). Relembrando o perfil da amostra destes professores, talvez o “tempo” ou a falta 

deste, seja um elemento explicativo da ausência destes professores nos encontros de 

formação continuada oferecidas pelas secretarias de educação. Para Cunha (1999) “quanto 

mais o controle do tempo e a intensificação de tarefas se produzem, mais se fragiliza a 

noção de profissionalização do magistério, levando-o à proletarização” (p. 138).  

 Pelo exposto, entendemos que um movimento em prol da profissionalização 

docente do professor de matemática, pode amenizar o fenômeno da escassez de professores 

desta área, desde que a superação das diferenças entre os professores seja pelas relações de 

territoriedade ou de gênero, caminhem na direção de uma conciliação a favor do 

desenvolvimento profissional desta profissão. Como indica Ramalho et al (2004) o 
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desenvolvimento profissional pode ser considerado como um sistema complexo em 

andamento, sistema que integra o individual, o coletivo local, o grupo profissional, assim 

como todos os processos que envolvem um maior status social, econômico, político, ético, 

profissional, etc., da categoria profissional (p.68) 

Neste sentido, “o desenvolvimento profissional é compreendido como a capacidade 

da autonomia profissional compartilhada e de gestão educativa dos professores no contexto 

das mudanças, baseado na reflexão, na pesquisa, na crítica dentre os grupos de trabalho 

profissional” (idem, ibidem). 

Especificamente, no contexto da formação inicial, uma análise das representações 

sociais dos estudantes revela algumas aproximações e diferenças em função do local e 

gênero sobre a profissão professor de matemática. 

 Particularmente, entre os estudantes pode ser observado que a expressão vaga de 

emprego foi mais enfatizada pelo grupo masculino, centrada em uma dimensão pessoal, a 

exemplo de palavras como determinação, apresentada em oposição a elementos 

relacionados à dimensão motivacional (desafio), socioafetiva (amor) e aos saberes, a 

exemplo das palavras competência, conhecer e inovar, enfatizadas pelo grupo feminino. 

Também percebemos que os estudantes atribuíram à dimensão socioeconômica da 

PPM, maior ênfase que as estudantes. Este fato se opõe à importância dada à dimensão 

socioafetiva pelas estudantes. Diante do exposto, é possível considerarmos que a procura 

por vaga de emprego na profissão docente em matemática tem sido influenciada por esses 

aspectos. 

Entre os estudantes de IES do interior, a dimensão deontológica apresentou-se 

voltada para o compromisso em proximidade com aspectos didático-pedagógicos, como a 

ênfase dada ao “aprender”. Entretanto, percebemos que o sentido dado pelos estudantes da 

capital se opõe a estes aspectos, atribuindo à PPM a dimensão deontológica, em meio à 

ênfase dada aos saberes disciplinares e à dimensão socioeconômica. 

O que nos leva a pensar que alguns aspectos sobre a profissão do professor de 

matemática no campo dos diversos saberes docentes e dos significados socioafetivos, 

sobretudo voltados para as relações de gênero, parecem ainda distantes de serem superados 

entre os estudantes e professores desta disciplina. 

Considerações finais 
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 Nas representações dos licenciandos em matemática, a conotação positiva dada à 

dimensão socioafetiva e motivacional indicam um desejo de seguir a carreira docente. 

Entretanto, percebemos que os estudantes investigados colocam aspectos da dimensão 

pessoal do professor de matemática, a exemplo da palavra carisma, como um item em 

oposição às representações dos professores de matemática. 

 Percebemos que os professores de matemática, sentem-se “criticados”, que a 

“desvalorização” da profissão do professor de matemática não pode ser vista, em termos 

gerais, apenas no plano da depauperização do trabalho docente.  Mas, como ficou mais 

evidente na análise das relações entre local de trabalho e gênero nas RS destes professores, 

é necessário o aprofundamento da questão da profissionalização do professor de 

matemática, a partir dos conceitos de profissionalismo e de profissionalidade docente. 

 Concordamos com Schaffel (2000) quando indica que além de construída a partir 

da convivência entre os seus pares, admitem-se as identidades profissionais dos docentes 

como contingentes, pressupondo um processo complexo de relacionamento do grupo 

profissional com um conjunto de instâncias sociais. 

Este grupo produz e reproduz determinadas relações com os saberes que lhe são 
específicos, com as condições simbólicas e imaginárias que tendem a definir a sua 
especificidade profissional, com os contextos sociotécnico-organizacionais do 
exercício do trabalho, bem como a natureza das relações que ele mantém com a 
instituição empregadora – o Estado – e com os integrantes diretos ou indiretos dos 
sistemas educativos – pais, alunos, comunicadores, etc. (CORREIA, 1991 apud 
SCHAFFEL, 2000, p. 113). 

 
O enfraquecimento atual da imagem psicossocial da profissão do professor de 

matemática, baseado na associação da palavra “extinção” sobre esta profissão, pelos 

próprios professores de matemática, lembra-nos que “para que uma representação social se 

assente em um meio social, pressupõem-se um processo de adesão e de participação, que a 

aproxima de uma crença” (Almeida, 2005, p. 45). Ainda segundo o autor, a forma pela 

qual os conteúdos das representações são “determinados e organizados, através de uma 

relação ideológica com o mundo social, com as normas institucionais, e com os modelos 

ideológicos aos quais obedecem, depende do lugar que os indivíduos ocupam ou das 

funções que exercem” (idem,ibidem). 
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ANEXO 1 

 

CAMPO SEMÂNTICO COMPARTILHADO ENTRE ESTUDANTE DE LICENCIATURA E 
PROFESSORES DE MATEMÁTICA 

 

PROFESSORES DE 
MATEMÁTICA 

ESTUDANTES DE 
LICENCIATURA 

palavras  
associadas Fq NC Fq NC 

amor 52 27 22 17 

aprender 36 19 11 7 

prazer 33 13 24 11 

estudo 27 8 18 9 

formação 27 6 6   

mediar 22 8   

inteligente 19  10 4 

luta 19  5   

respeito 19 5   

desvalorização 18 6 4  

ensino 18 9 6   

saber 18  10  4 

inovar 17 4 9 4 

persistir 16 9 4   

educar 14 8 19 6 

realização 14 9 5   

vontade 14  10 4  

salário 13 4 12 5 

importante 11  4   

trabalho 10  13   

capaz 9  15 6 

ética 9   8   

profissional 8   8   

disciplina 7   14   

transmitir 7   5   

didática 5   7   

esforço 4   15   

superar 4   7   

metodologia 4   8   

 total 200 79 152 54 

 
 

ANEXO 2 
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AS DIFERENÇAS NO CAMPO SEMÂNTICO DOS ESTUDANTE DE LICENCIATURA E 

PROFESSORES DE MATEMÁTICA 
 

palavras associadas à ppm  
apenas pelos professores de matemática 

palavras associadas à ppm apenas  
pelos estudantes de licenciatura em matemática 

palavras  
associadas fq NC  

palavras  
associadas fq  NC 

palavras  
associadas fq NC 

problema 28 6 clareza 7 5 vaga de emprego 9 4 

número 22 5 gratidão 7   determinação 7 5 

pesquisa 21 7 humano 7 4 ajudar 6   

crítica 19   interpretação 7   orgulho 5   

esperança 19 7 seguro 7   rejeição 5   

motivação 19 6 solidão 7   vitória 5   

frustração 16   vivência 7   carisma 4   

interagir 15 4 entender 6   concentração 4   

mudar 15 5 operar 6   estresse 4   

aluno 14 7 sistematização 6   louco 4   

cansaço 13   análise 5   ordem 4   

contexto 12 6 busca 5         

reflexão 12   conquista 5         

paixão 11 7 escola 5         

afeto 10   interdisciplinaridade 5         

humilde 10   racional 5         

planejar 10   sonho 5         

tempo 10 4 técnica 5         

gosto 9 6 troca 5         

construir 9   admirado 4         

preocupação 9   capacitação 4         

abstrato 8   cidadania 4         

conexão 8 5 organizar 4         

curioso 8   prática 4         

descobrir 8   qualidade 4         

extinção 8   social 4         

futuro 8   sofrer 4         

transformação 8 5             

carrasco 7    total 511 99   total 57  9 

 
 

ANEXO 3 
 

Figura 1: Plano fatorial das palavras indicadas como mais importantes à PPM relacionadas às 
características localidade e gênero dos professores de matemática 
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Obs: as palavras em maiúsculo pertencem ao fator 1 e em minúsculo ao fator 2 
CPF > 20 

 
 

ANEXO 4 
 
Figura 2: Plano fatorial das palavras indicadas como mais importantes a PPM relacionadas às 
características localidade e gênero dos estudantes de licenciatura em matemática 
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Obs: as palavras em maiúsculo pertencem ao fator 1 e em minúsculo ao fator 2 
CPF > 20 

 


