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A presente pesquisa tem como objetivo investigar as representações sociais dos 
Licenciandos em Matemática das universidades privadas das cidades de 
Campinas/SP, Itu/SP e Sorocaba/SP, sobre a escolha profissional. Essa investigação 
caracteriza–se como qualitativa e tem como referencial teórico–metodológico a 
Teoria das Representações Sociais, a qual tem se mostrado útil ao campo 
educacional. A principio foi aplicado um questionário, composto por questões 
abertas e fechadas, sendo o mesmo elaborado pelo grupo de pesquisa do CIERS–Ed 
(Centro Internacional de Estudos em Representações Sociais e Subjetividade – 
Educação), cujo projeto desenvolvido intitula–se “Representações Sociais do 
Trabalho Docente”. Nesse artigo optamos em descrever as representações dos 
familiares e amigos dos licenciandos sobre a escolha profissional. As representações 
obtidas nessa fase inicial da pesquisa apontam que os familiares dos licenciandos, 
em geral, possuem uma representação de apoio quanto à escolha profissional, 
destacando opiniões positivas, como: gratificação pessoal, importância social do 
trabalho e a oferta de emprego. Para os amigos, entretanto, as representações são 
negativas, em que as opiniões se fundamentam quanto ao salário (professor mal 
remunerado), a falta de valorização do profissional, o trabalho excessivo, a 
indisciplina e a violência que se fazem presentes nas escolas. Dentre outras 
considerações pode–se indicar que as representações dos licenciandos no inicio do 
curso se expressam de uma maneira mais romântica, diminuindo com o passar do 
tempo. 
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INTRODUÇÃO 

          

          Pretendemos neste artigo, descrever um pouco sobre as representações 
sociais dos familiares e amigos dos licenciandos em matemática sobre a escolha 
profissional. O interesse por esse estudo, surgiu, num primeiro momento, a partir 
da minha experiência como professor, e em segundo, pela importância desta 
temática, buscando ouvir o educando, pois sabe-se que, apesar da relevância ao 
tema, pesquisas que se disponham a estudar as representações sociais dos 
estudantes de licenciaturas, dando voz as suas percepções e opiniões, ainda são 
escassas no cenário brasileiro. 

A presente investigação está inserida na área de formação de professores de 
matemática, sendo realizada junto ao Programa de Pós-Graduados em Educação 
Matemática da PUC-SP, tendo como foco licenciandos do curso de matemática das 
universidades públicas e privadas. 

          A Teoria das Representações Sociais, proposta por Serge Moscovici (1961), 
através da sua Tese: 

A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

"La Psychabalyse, son image et son public", surgiu na Europa. 



Moscovici estava interessado sobre a divulgação da psicanálise junto à população 
francesa. Mais precisamente, Farr (1996) destaca que, a pesquisa visava conhecer 
como os conceitos gerados na psicanálise eram utilizados cotidianamente na 
França, pela comunidade católica, pelo partido comunista e pelos profissionais 
liberais, já que a difusão dessas idéias pelos meios de comunicação provocava a 
utilização de termos, ligada a essa problemática, convertendo-a sem a mínima 
fundamentação teórica, ou seja, transformando-se numa representação social sem 
grandes semelhanças com a teoria original. Vale destacar que segundo Machado 
(1997): 

Representação social é um conjunto de conceitos, explicações e afirmações que se 
originam no cotidiano através de comunicações interindividuais; contribui para a 
formação das condutas e a orientação das comunicações sociais; possibilita o 
processo de objetivação e ancoragem.(...) Enfim, representação social pode ser 
compreendida como a "teoria do senso comum" designando, numa perspectiva 
ampliada, uma forma de pensamento social (p. 487).  

          Complementaríamos ainda que, as Representações Sociais, como uma teoria 
que busca dar significado ao senso comum, pode ocorrer em lugares diversificados, 
como aponta Sá (1995): 

(...) surgem em todos os lugares onde as pessoas se encontram informalmente e 
se comunicam: no café da manhã, no almoço e no jantar; nas filas do ônibus, do 
banco e do supermercado, no trabalho, na escola e nas salas de espera; nos 
saguões, nos corredores, nas praças e nos bares; talvez, principalmente nos bares 
e botequins, em pé ou sentado, para um cafezinho, um happy hour ou uma 
‘noitada jogando conversa fora'. Faz simplesmente parte da vida em sociedade

          Deve-se ressaltar que Moscovici (1978) considera a comunicação como um 
meio essencial na formação das representações sociais, através da disseminação da 
informação e por meio do discurso, pois segundo esse autor 

 
(p.26).  

"(...) a representação 
social é uma modalidade de conhecimento particular que tem por função a 
elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos" 

          É dessa forma que, quando estamos inseridos em um grupo e algo novo 
ocorre, buscamos atribuir um significado ao desconhecido, afim de facilitar nossa 
familiarização. Segundo Moscovici (2003) ao criarmos, porém, não estamos muito 
conscientes de nossas vontades: 

(Moscovici, 
1978:26).  

 (...) as imagens e idéias com as quais nós compreendemos o não-usual (incomum) 
apenas trazem-nos de volta ao que nós já conhecíamos e com o qual nós já 
estávamos familiarizados há tempo e que, por isso, nos dá uma impressão segura 
de algo "já visto" (déjà vu) e já conhecido (déjà connu) 

          Esse meio de familiarização, não é tão fácil assim, pois é muito difícil 
transformarmos 

(p. 58). 

"palavras não-familiares, idéias ou seres, em palavras usuais, 
próximas e atuais"

          Desta forma as representações sociais tornam o não-familiar em algo 
familiar, o que significa dizer que elas são dependentes da memória. Logo, a 
ancoragem e a objetivação são maneiras de lidar com a memória; sendo que a 
primeira mantém a memória em movimento, sendo dirigida para dentro, sempre 
colocando e tirando objetos, pessoas e acontecimentos que ela classifica de acordo 
com um tipo e os rotula com um nome; e a segunda, a objetivação, (direcionada 

 (Moscovici, 2003:60). 



mais ou menos para fora, para os outros) tira os conceitos e imagens para juntá-los 
e reproduzi-los no mundo exterior, para fazer as coisas conhecidas a partir do que 
já é conhecido (Moscovici, 2003:78). 

          Nesta primeira etapa, o principal instrumento de coleta de dados foi um 
questionário, aplicado no ano de 2008 aos estudantes de licenciatura de três 
universidades privadas da região de Itu-SP. Na época participaram estudantes que 
estavam matriculados no primeiro, segundo e terceiros anos.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

          O questionário utilizado foi adaptado do grupo de pesquisa do CIERS-Ed 
(Centro Internacional de Estudos em Representações Sociais e Subjetividade - 
Educação) da Fundação Carlos Chagas. Esse instrumento foi composto por duas 
fases, sendo que primeiramente os licenciandos respondiam 19 questões, na forma 
de uma carta em que o estudante se propunha a preencher e a enviar a um colega, 
sendo que destas questões, 16 eram objetivas e três descritivas. Compunha a 
segunda fase um instrumento denominado "Perfil", cujo objetivo era conhecer 
aspectos pessoais e socioeconômicos dos estudantes.  

          Para fins deste artigo foram consideradas as questões do perfil do 
licenciando e três questões a respeito da sua futura profissão. Destas três 
questões, duas eram objetivas, podendo ser justificada e uma somente descritiva.  

CARACTERIZAÇÃO 

          

          Desse total, todos os alunos estudam no período noturno. Quanto à "

Os dados, extraídos do perfil dos licenciandos, permitiram fazer uma 
caracterização do grupo, sendo que o questionário foi aplicado junto a 73 alunos do 
Curso de Licenciatura em Matemática de três instituições privadas, sendo 33 alunos 
do sexo masculino (45%) e 40 do sexo feminino (55%). 

faixa de 
idade"

          Com relação à etnia (cor da pele), do total dos alunos, 66% afirmaram que 
se consideram brancos, 29% se consideram pardos, 5% negros e nenhum dos 
respondentes se considerou amarelo ou indígena.  

 o questionário tinha quatro opções: a) entre 17 e 19 anos foram assinalados 
por 14 estudantes, o que representou 19%; b) entre 20 e 23 anos, 26 estudantes, 
o que representou 36%; c) entre 24 e 30 anos, por 22 estudantes, ou 31%; d) 
entre 31 e 41 anos ou mais, 10 estudantes, ou 14%. 

          O "estado civil"

          Quanto à escolaridade das mães dos licenciandos, verificou-se que 1 nunca 
frequentou a escola; 22 estudaram até a 4ª série; 11 até a 8ª série; 24 o ensino 
médio completo; 3 o ensino médio incompleto; 5 o curso superior completo; 3 o 
superior incompleto e 4 assinalaram a opção "outra".   

 dos licenciandos ficou assim: 57 solteiros, 14 casados ou 
com união estável, 2 separados (desquitado, divorciado) e nenhum viúvo.  

            Nas respostas para a "escolaridade do pai" ficaram assim distribuídas: 1 
nunca freqüentou a escola, 25 têm a 4ª série; 15 a 8ª série; 10 o ensino médio 
completo; 1 o ensino médio incompleto; 11 o superior completo; 6 o superior 
incompleto; 2 estudantes assinalaram a opção "outra" e 2 assinalaram a opção 
"não sei". 



          A próxima questão perguntava se a família contribuía financeiramente para a 
sua manutenção, sendo que para 58% dos alunos pesquisados, sua família 
contribui e 42% disseram que não contam com essa ajuda.  

          Quanto às repostas para a questão "qual a renda mensal de sua família? 
Para este cálculo considere a soma dos ganhos de todos os membros de sua família 
que trabalham e contribuem para a renda familiar, (inclusive o seu)", ficaram assim 
distribuídas: 10 assinalaram "até 03 salários mínimos"; 42 "de 03 a 10 salários 
mínimos"; 14 "de 11 a 20 salários mínimos"; 3 "de 21 a 30 salários mínimos"; 01 
"mais de 30 salários mínimos" e 3 assinalaram a opção "não sei".  

          Estudar as representações que os licenciandos das universidades privadas 
têm sobre a escolha profissional e compará-los com as instituições públicas é o 
intuito final desta pesquisa. Neste artigo optamos por focalizar, nas instituições 
privadas, três questões, sendo que as duas primeiras referem-se à visão dos 
licenciandos sobre o que os familiares e amigos acham da sua escolha profissional. 

AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS FAMILIARES E AMIGOS 

          Desta forma, para a primeira questão os estudantes deveriam responder sim 
ou não, justificando sua escolha a respeito da questão: "minha família acha que fiz 
uma boa escolha profissional"

          Das respostas afirmativas constatamos as justificativas, subdivididas em 4 
categorias, ou seja: 1º. Apoio da Família; 2º. A Família está ligada à atividade 
docente; 3º. A família acredita ser uma profissão nobre; e 4º. Não falta emprego. 
Abaixo seguem alguns desses exemplos: 

. Dentre os 73 estudantes 71% responderam que 
"sim" e, apenas 29% que "não".  

"Eles acreditam que eu tenho o dom de ensinar e me apóiam" 

"Grande parte da minha família é de educadores, inclusive minha mãe"  

"Pois essa profissão é bem conceituada na sociedade" 

"Pois para eles, ensinar é um ato nobre" 

"Julgam que ser professor é uma profissão que não se fica desempregado" 

          Quando aos 29% que responderam negativamente essa questão, três se 
sobressaem: A pouca valorização dada ao trabalho do professor; os salários e a 
indisciplina/violência que vêm ocorrendo nas escolas. Seguem alguns extratos: 

"É uma área que dificilmente faltará oportunidade de emprego e que, não importa a 
idade para trabalhar"  

"Eles consideram uma profissão com pouco reconhecimento" 

"Não é reconhecido pelo seu trabalho" 

"Professor ganha pouco e stress" 

"Indisciplina e falta de educação" 



          Quanto à outra questão: "meus amigos falam que ser professor"

          Das poucas respostas afirmativas destacam-se extratos em que enfatizam 
que a oferta de emprego é grande, o desafio de ensinar é muito gratificante e que, 
é o futuro professor que dará base ao futuro profissional dos seus alunos, além 
daqueles que acreditam que o licenciado terá maior conhecimento para sua vida. 
Vale destacar separadamente, uma resposta afirmativa em que o amigo lhe informa 
que será gratificante, além de ser uma remuneração extra. Nesse caso, uma das 
hipóteses levantadas é que o licenciando já atue em uma profissão e que o lecionar 
será uma atividade extra.  

, obtivemos 
os seguintes resultados: 16% responderam que vale a pena; 80% (a maioria) 
disseram que não vale a pena e 4% não responderam.  

          Das respostas negativas, destacam-se também os seguintes problemas: 
salário baixo e muito trabalho, indisciplina e desrespeito dos alunos, violência e a 
falta de valorização: 

"Salário baixo e muito trabalho" 

"O salário é pouco para aguentar aluno indisciplinado" 

"Desrespeito e desprestigio profissional" 

"Pelo salário, pela falta de segurança e aborrecimento com os alunos"    

          Deve-se destacar que, apesar das justificativas serem, na maioria das vezes 
a mesma, indisciplina, salário, desvalorização do professor; as opiniões dos 
familiares e dos amigos são opostas quanto à escolha do ser professor, sendo que 
os familiares apóiam tal conduta (71%), enquanto que os colegas desencorajam 
essa escolha (80%). 

          Na última questão, analisada neste artigo, era solicitada em que os 
licenciandos deixassem uma mensagem ao seu colega: "Gostaria de dizer que"

"Ser professor não é buscar o sucesso, mas é saber que você ajudou muita gente a 
brilhar" (1º ano) 

.  
Nesta questão destaca-se uma visão romântica da educação, um saudosismo a 
educação passada e questões que destacam especificamente o curso do qual são 
oriundos. 

"Ser professor nos dias de hoje é um desafio, pois devemos ter acima de tudo 
vontade de ensinar" (2º ano) 

"Depois que começamos o curso, passamos a ter contato com profissionais da área, 
com isso podemos ver os problemas que enfrentam" (3º ano) 

"Deveriam dar mais ênfase ao que vamos e como vamos ensinar os alunos na 
escola" (3º ano) 

"A faculdade deveria dar mais preparo para lecionar" (3º ano)  

"Infelizmente no Brasil o foco maior de investimentos ainda não é a educação. Por 
esse motivo a profissão é de certa forma desprezada" (3º ano) 



           Esses são alguns dos extratos livres, das representações apresentados 
pelos estudantes dos três anos do curso de Licenciatura em Matemática. Neles 
podemos perceber uma concepção romântica inicialmente e que, ao final, deixa um 
pouco de transparecer; bem como a questão do preparo do futuro educador, o qual 
deveria ser analisado mais criticamente pelas instituições. 

          Esta é uma pesquisa que ainda está em andamento e que é caracterizada 
pelas representações sociais dos licenciandos em matemática, das universidades 
públicas e privadas, sobre a escolha profissional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

          A base desta pesquisa é o referencial teórico-metodológico da TRS na 
perspectiva de Moscovici. Para esse autor é indispensável que para conhecermos as 
RS de um determinado grupo, é importante conhecermos quem é esse grupo e em 
que contexto o mesmo está inserido.  

          Para os licenciandos dos três anos, os familiares, em geral, possuem uma 
representação de apoio à profissão docente, enquanto que, para os amigos, há uma 
representação negativa. Em ambos os quesitos sobressaem opiniões negativas do 
tipo: professor mal remunerado, falta de valorização, trabalho excessivo, 
indisciplina dos alunos e a violência. Quanto às opiniões positivas, estas também 
são semelhantes: gratificação, a importância desse trabalho e a oferta de emprego. 

          Finalizando, deve-se ressaltar que os alunos dos anos iniciais iniciam com 
uma visão mais romântica da profissão, ao que aos poucos, parece diminuir nos 
anos finais, até um melhor preparo por parte das instituições, no que e no como vai 
ensinar.  

          Deve-se ressaltar que este artigo é um pequeno recorte de uma pesquisa 
que está em andamento, e que novos olhares poderão detectar outras 
representações.   

FARR, R. M. 
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