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Introdução

A União Ma te má ti ca Inter na ci o nal de cla rou 2000 o “ano mun di al da ma te má ti ca”.
Com esta ini ci a ti va pro pu nha-se con se guir a iden ti fi ca ção dos gran des de sa fi os co -
lo ca dos à ma te má ti ca no sé cu lo XXI, a pro mul ga ção da ma te má ti ca, tan to pura
como apli ca da, como uma das mais im por tan tes cha ves para o de sen vol vi men to e
o re co nhe ci men to da pre sen ça sis te má ti ca da dis ci pli na na so ci e da de da in for ma -
ção. Nes ta de cla ra ção po de mos en con trar um ape lo cla ro a uma cada vez ma i or e
mais for te cons ci en ci a li za ção so ci al para com as ques tões da ma te má ti ca.

É evi den te que esta to ma da de po si ção acer ca da ma te má ti ca se deve em
gran de par te ao in su ces so que, nes ta dis ci pli na, é uma re a li da de im pos sí vel de
con tor nar e que fica pa ten te, não ape nas nos maus re sul ta dos ob ti dos pe los alu nos
nos tes tes e exa mes que efec tu am ao lon go do seu per cur so es co lar, mas tam bém no
apa ren te de sin te res se que de mons tram para com a dis ci pli na. Tam bém os vá ri os
es tu dos na ci o na is e in ter na ci o na is, uns mais vi ra dos para as ques tões do de sem pe -
nho, ou tros para as ques tões da li te ra cia ma te má ti ca, são sin to má ti cos des ta re a li -
da de que é o in su ces so na ma te má ti ca.

No en tan to, não é ape nas o in su ces so vi vi do nes ta dis ci pli na que jus ti fi ca a
pre o cu pa ção cres cen te com a ma te má ti ca. Com efe i to, se por um lado, em ter mos
ope ra tó ri os, as ta re fas de cál cu lo, hoje em dia, pa re cem es tar mais fa ci li ta das do
que no pas sa do, uma vez que te mos ao nos so dis por um con jun to de ins tru men tos
que nos au xi li am nas ta re fas onde elas são ne ces sá ri as (cal cu la do ras, com pu ta do -
res), por ou tro lado, em ter mos con cep tu a is, as exi gên ci as se rão tal vez ma i o res,
dado que as so ci e da des es tão cada vez mais ma te ma ti za das e di a ri a men te nos são
co lo ca dos no vos de sa fi os face aos qua is te mos de ope ra ci o na li zar um con jun to de
com pe tên ci as ma te má ti cas. Estas pas sam me nos pela ha bi li da de de cál cu lo e mais
pela to ma da de de ci sões, pela de fi ni ção de es tra té gi as a se guir para a re so lu ção de
um pro ble ma, por uma pers pec ti va crí ti ca face aos re sul ta dos ob ti dos que per mi ta
con clu ir pela sua ra zo a bi li da de, ou não, pela in ter pre ta ção de grá fi cos e ta be las,
etc.

To das es tas pre o cu pa ções que se pren dem com o in su ces so es co lar na dis ci -
pli na de ma te má ti ca (mas não só) e que di a ri a men te ocu pam tem po e es pa ço de an -
te na nos vá ri os me i os de co mu ni ca ção so ci al, es ti ve ram sem pre pre sen tes como
pano de fun do para esta in ves ti ga ção onde, par tin do da per gun ta “ma te má ti ca: a
bela ou o mons tro?”, se pro cu ra con tri bu ir para uma aná li se das re pre sen ta ções so -
ci a is da ma te má ti ca.

Para o efe i to, foi cons tru í do um mo de lo de aná li se com pos to por qua tro di -
men sões (afec ti va, so ci al, es co lar e ins tru men tal) cons ti tu í das por di fe ren tes
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con te ú dos que, não sen do es tan ques, se in ter pe ne tram, es tru tu ran do-se mu tu a -
men te, ao mes mo tem po que são tam bém es tru tu ra das pe los con tex tos so ci a is em
que os in di ví du os se in se rem.

Não se pre ten de com este ar ti go dar con ta de toda a in ves ti ga ção, nem tão-
-pou co per cor rer os di fe ren tes ní ve is de aná li se pos si bi li ta dos pelo mo de lo (in -
tradi men sões, in terdi men sões e en tre as di men sões e va riá ve is ex te ri o res), mas
ape nas dar a co nhe cer o mo de lo pro pos to para a aná li se das re pre sen ta ções so ci a is
da ma te má ti ca e, pa ra le la men te, tor nar pú bli cas al gu mas das con clu sões con si de -
ra das im por tan tes em cada uma das suas di fe ren tes di men sões. Ou seja, é na aná li -
se in tra-di men sões que aqui se fará o en fo que. Por que al guns fac to res de or dem ex -
ter na, como se jam os re sul ta dos es co la res ou o tem po de es tu do, se re ve la ram im -
por tan tes na sua li ga ção com os con te ú dos es tru tu ran tes das vá ri as di men sões das
re pre sen ta ções so ci a is, pon tu al men te será fe i ta re fe rên cia à re la ção en tre eles.

Na par te fi nal des te ar ti go se rão abor da das as di fe ren ças de tec ta das en tre ra -
pa zes e ra pa ri gas quan to ao seu re la ci o na men to com a ma te má ti ca. O des ta que
dado à re la ção en tre este fac tor de or dem ex ter na e os con te ú dos es tru tu ran tes das
di men sões tem duas fi na li da des: por um lado, de mons trar, a tí tu lo exem pli fi ca ti -
vo, um ou tro ní vel de aná li se que, não ten do sido aqui tão apro fun da do foi, to da -
via, re a li za do e, por ou tro lado, por que aca bou por cons ti tu ir uma sur pre sa que a
ve lha ques tão das di fe ren ças en tre os se xos fos se, ain da hoje, uma re a li da de que se
faz sen tir tam bém ao ní vel das re pre sen ta ções so ci a is da ma te má ti ca.

A re co lha de in for ma ção que sus ten tou a in ves ti ga ção da qual re sul ta este
ar ti go, fez-se atra vés de en tre vis tas de gru po a in for ma do res pri vi le gi a dos e da
apli ca ção de um in qué ri to por ques ti o ná rio a uma amos tra de 359 alu nos do 9.º
ano de es co la ri da de, que se en con tra vam a fre quen tar es co las do con ce lho de Lis -
boa se lec ci o na das ale a to ri a men te atra vés de um pro ces so mul ti e tá pi co. Os re sul -
ta dos aqui apre sen ta dos são re la ti vos ape nas à in for ma ção re co lhi da por este úl ti -
mo pro ces so.

Alguns contributos para o estudo das representações sociais da
matemática

Qu an do se fala em re pre sen ta ções so ci a is é enor me a di ver si da de de au to res e de
áre as ci en tí fi cas que de al gu ma for ma abor da ram esta ques tão. Não ten do como
ob jec ti vo fa zer aqui uma re vi são bi bli o grá fi ca acer ca do tema, não é pos sí vel, no en -
tan to, na aná li se das re pre sen ta ções so ci a is da ma te má ti ca, ig no rar os con tri bu tos
de Durk he im (1968), Mos co vi ci (1976) e Bour di eu (1972). Assim, far-se-á ape nas
uma bre ve pas sa gem por al guns as pec tos que fo ram par ti cu lar men te im por tan tes
na fase ini ci al des te es tu do.

Com lu gar de des ta que te mos a con ti nu i da de en tre su je i to e ob jec to, en tre o
mun do ex te ri or e o mun do in te ri or ao in di ví duo. Na pers pec ti va das re pre sen ta -
ções so ci a is os in di ví du os, não sen do um mero re cep tá cu lo de ima gens, quan do in -
ter pre tam, or ga ni zam e re la ci o nam aqui lo que lhes che ga do ex te ri or, es tão eles
pró pri os a ser res pon sá ve is por no vas cri a ções. Da qui de cor re que, para o es tu do
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das re pre sen ta ções so ci a is, te nha mos de as con si de rar na sua du pla ver ten te de re -
pro du ção e de cons tru ção.

Des te pon to de vis ta é, en tão, de ad mi tir que, tam bém re la ti va men te à ma te -
má ti ca, os in di ví du os não se li mi tam a in te ri o ri zar de modo pas si vo as in for ma -
ções, as re pre sen ta ções que lhes che gam e que, no pro ces so de in ter pre ta ção, or ga -
ni za ção e es ta be le ci men to de re la ções com os da dos que cons tam dos seus qua dros
de le i tu ra pré vi os, es tão tam bém a mo di fi cá-las e a ge rar no vas re pre sen ta ções.
Além dis so, a for ma como os ami gos, os fa mi li a res, os me i os de co mu ni ca ção so ci al
e a pró pria es co la, con ce bem a ma te má ti ca (va lo ri zan do-a mais ou me nos, con si de -
ran do-a mais ou me nos di fí cil, mais ou me nos útil, mais ou me nos in te res san te,
etc.) con tri bui, con jun ta men te com os da dos da sua ex pe riên cia in di vi du al, para a
for ma como o in di ví duo vai cons tru in do a sua re pre sen ta ção da ma te má ti ca.

Impor tan te para a aná li se foi tam bém o con tri bu to vin do de Mos co vi ci, quan -
to ao pro ces so de cons tru ção das re pre sen ta ções so ci a is. Ain da que não adop te mos
a sua ter mi no lo gia é, sem dú vi da, in te res san te a ide ia des ta cons tru ção as sen te em
dois pro ces sos — a ob jec ti va ção e a an co ra gem. Num pri me i ro mo men to, os in di ví -
du os se lec ci o nam (re du zin do al guns ele men tos e acen tu an do ou tros) e des con tex -
tu a li zam as in for ma ções que lhes che gam acer ca do ob jec to da re pre sen ta ção, para, 
em se gui da, subs ti tu í rem a re pre sen ta ção con cep tu al abs trac ta por ima gens vi ven -
ci a das; num se gun do mo men to da for ma ção das re pre sen ta ções so ci a is, e atra vés
de um pro ces so de an co ra gem, isto é, de in ser ção das re pre sen ta ções so ci a is nos
sis te mas so ciocog ni ti vos pré-exis ten tes, elas per mi tem, por um lado, a atri bu i ção
de sen ti do ao real (fun ci o nam como um có di go de le i tu ra) e, por ou tro lado, a in te -
gra ção do des co nhe ci do na rede de ca te go ri as que os in di ví du os pos su em.1

Par tin do do pres su pos to de Mos co vi ci de que os in di ví du os ten dem efec ti va -
men te a re ter as in for ma ções que con fir mam as suas con vic ções, os seus pon tos de
vis ta, e que uma vez for ma da uma opi nião ten dem a con ser vá-la, des va lo ri zan do
aqui lo que não se ade qua aos seus co nhe ci men tos, en tão, mes mo ad mi tin do que os
su je i tos têm um pa pel ac ti vo na cons tru ção das re pre sen ta ções so ci a is, te mos de co -
lo car a hi pó te se de que, uma vez for ma das as re pre sen ta ções acer ca da ma te má ti ca, 
di fi cil men te os in di ví du os as trans for ma rão.

Para a aná li se das re pre sen ta ções so ci a is da ma te má ti ca não po de mos es que -
cer, tam bém, o fac to de as re pre sen ta ções so ci a is se rem par ti lha das por um con jun -
to de in di ví du os (o que pos si bi li ta a co mu ni ca ção en tre eles), mas de po de rem di fe -
rir de um gru po so ci al para ou tro, ge ran do di fe ren tes re pre sen ta ções do mes mo
ob jec to. Ou seja, a cog ni ção hu ma na não exis te no va zio so ci al, é me di a da não ape -
nas pe los sis te mas de re pre sen ta ção cul tu ral, mas tam bém pe los gru pos so ci a is nos 
qua is os in di ví du os se in se rem e que lhes for ne cem um con jun to de có di gos, va lo -
res e ide o lo gi as que são re fle xo das suas per ten ças e po si ções so ci a is es pe cí fi cas.
Dado que a es tru tu ra so ci al re me te para cli va gens e di fe ren ças, é de ad mi tir que
elas se irão tra du zir em di fe ren tes re pre sen ta ções so ci a is para um mes mo ob jec to.
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Assim sen do, é de ad mi tir que vá ri os in di ví du os te nham re pre sen ta ções
idên ti cas acer ca da ma te má ti ca, mas que ou tros, pro ve ni en tes de gru pos onde ela é
en ten di da de modo di fe ren te, pos sam ter re pre sen ta ções di fe ren tes.

Usan do a ter mi no lo gia de Bour di eu: por que se in se rem no meio so ci al, os in -
di ví du os são por ta do res de ha bi tus que são es tru tu ra dos pe las re gu la ri da des exis -
ten tes na so ci e da de e por todo um cor po de sa be do ria in for mal, cons ti tu í do por lu -
ga res-co muns, di ta dos e prin cí pi os éti cos, pro du zi dos por vi vên ci as an te ri o res.

É este ha bi tus que per mi te aos in di ví du os, me di an te o co nhe ci men to do pas -
sa do, fa zer uma ava li a ção sub jec ti va da si tu a ção em cada mo men to e clas si fi car as
con du tas de “ra zoá ve is” ou “ab sur das” pela an te ci pa ção do fu tu ro. Des te modo, o
ha bi tus per mi te de fi nir es tra té gi as de ac ção e fa zer face a si tu a ções no vas e
im pre vi sí ve is.

Não po de mos tam bém de i xar de no tar que, se o ha bi tus é, por um lado, pro du -
zi do pe las es tru tu ras que cons ti tu em cada meio so ci al, ele é, por ou tro lado, pro du -
to das vi vên ci as in di vi du a is. Assim sen do, po de mos ad mi tir que as re pre sen ta ções 
da ma te má ti ca são in flu en ci a das pelo con tex to en vol ven te (por exem plo, pela im -
por tân cia que lhe é atri bu í da pe los gru pos so ci a is em que os in di ví du os se in se rem) 
mas tam bém pe las ex pe riên ci as in di vi du a is, no me a da men te pelo de sem pe nho es -
co lar na ma te má ti ca (su ces so/in su ces so), e que, por sua vez, as prá ti cas são, tam -
bém elas, in flu en ci a das pe las re pre sen ta ções da ma te má ti ca. Ou seja, não é di fí cil
ad mi tir como pro vá vel que in di ví du os com re pre sen ta ções ne ga ti vas da ma te má -
ti ca se de di quem a ela com me nos mo ti va ção e, por isso, mu i to pro va vel men te,
tam bém com me nos su ces so do que aque les cu jas re pre sen ta ções são po si ti vas.

De Bour di eu é igual men te in te res san te a sua vi são da so ci e da de como um
con jun to de es fe ras de jogo (cam pos) re la ti va men te au tó no mos, onde os indiví -
duos se in se rem e nas qua is são pos su i do res de di fe ren tes es pé ci es e quan ti da des
de ca pi tal. O po der de cada su je i to den tro de cada um dos cam pos de pen de, não
ape nas do vo lu me glo bal e da es tru tu ra do seu ca pi tal, mas tam bém da sua evo lu -
ção, po den do os in di ví du os con ser var ou au men tar o ca pi tal que pos su em ou ten -
tar trans for mar as re gras do jogo, mu dan do, por exem plo, a va lo ri za ção atri bu í da a 
uma es pé cie par ti cu lar de ca pi tal.

Des ta for ma, é de con si de rar que os co nhe ci men tos ma te má ti cos (uma es pé -
cie par ti cu lar de ca pi tal) te rão di fe ren tes va lo ri za ções con so an te a uti li za ção que
de les é fe i ta por cada um. É de ad mi tir tam bém que os in di ví du os que pos su em
mais co nhe ci men tos ma te má ti cos os va lo ri zem mais do que aque les que pos su em
me nos.

Numa ten ta ti va de in te gra ção e de sín te se dos vá ri os con tri bu tos teó ri cos, dos 
qua is aqui se des ta ca ram ape nas al guns, de fi ni ram-se, en tão, as re pre sen ta ções so -
ci a is como fer ra men tas sim bó li cas que dão sig ni fi ca do à in for ma ção que nos che ga
vin da da re a li da de so ci al, or ga ni zan do-a e uti li zan do-a como guia para a ac ção.
Nes te pro ces so de es tru tu ra ção das prá ti cas so ci a is, as re pre sen ta ções são elas pró -
pri as es tru tu ra das, não ape nas por fac to res de or dem cog ni ti va e cul tu ral, mas tam -
bém pe las con di ções ma te ri a is de exis tên cia do meio so ci al em que os in di ví du os se 
in se rem e pe las ex pe riên ci as in di vi du a is de cada um.

To man do como pon to de par ti da que toda a ac ti vi da de hu ma na se en con tra
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ali cer ça da nas re pre sen ta ções so ci a is, que a es tru tu ram e re es tru tu ram e que são,
por sua vez, es tru tu ra das e re es tru tu ra das pe las vi vên ci as so ci a is, é le gí ti mo pen -
sar que tam bém ao ní vel da apren di za gem e do de sem pe nho da ma te má ti ca as re -
pre sen ta ções so ci a is ocu pem uma po si ção im por tan te.

Assim, com o ob jec ti vo de con tri bu ir para a aná li se das re pre sen ta ções so ci a is 
da ma te má ti ca, este es tu do foi de sen vol vi do ten do como su por te três hi pó te ses
ori en ta do ras:

— a de que as re pre sen ta ções so ci a is da ma te má ti ca são uma re a li da de exis ten te
e, como tal, po dem ser iden ti fi ca das e ana li sa das;

— a de que as re pre sen ta ções so ci a is da ma te má ti ca se es tru tu ram in ter na men te
em di ver sas di men sões, que agru pam con te ú dos es pe cí fi cos, per mi tin do, por 
isso, uma aná li se di men si o nal;

— dado que as di ver sas di men sões das re pre sen ta ções so ci a is não são es tan -
ques, a de que é pos sí vel, para além da aná li se in tradi men sões, uma aná li se
in terdi men sões.

A um ní vel mais se cun dá rio, pre ten dia-se per ce ber aqui lo que os alu nos têm em co -
mum e o que os dis tin gue ao ní vel das re pre sen ta ções so ci a is da ma te má ti ca, ten -
tan do en con trar re la ções en tre os con te ú dos es tru tu ran tes das di men sões e fac to -
res de or dem cul tu ral, so ci al e es co lar que po de ri am ac tu ar como ele men tos
di fe ren ci a do res.

Enquadramento metodológico

De modo a res pon der aos ob jec ti vos enun ci a dos, pro ce deu-se à re co lha de in for -
ma ção por duas vias dis tin tas e com ple men ta res: en tre vis tas de gru po e in qué ri to
por ques ti o ná rio. As pri me i ras, re a li za das com in di ví du os que di a ri a men te con -
tac tam com as ques tões do en si no e apren di za gem da ma te má ti ca (alu nos, mães e
pro fes so ras), para além de per mi ti rem a re co lha de um ma nan ci al de in for ma ção
de ca rác ter qua li ta ti vo, su ge ri ram pis tas para a in ves ti ga ção de ou tras ques tões
que, pos te ri or men te, in te gra ram o ques ti o ná rio.

O in qué ri to por ques ti o ná rio in ci diu so bre os alu nos que se en con tra vam a ter -
mi nar a es co la ri da de obri ga tó ria (9.º ano). A es co lha des te ní vel de en si no pren -
deu-se com o fac to de se pre ten der ob ter in for ma ção de in di ví du os com um tra jec to
es co lar idên ti co, em ter mos cur ri cu la res, e que se en con tram numa eta pa de ter mi -
nan te das suas vi das es co la res, uma vez que, ter mi na da a es co la ri da de obri ga tó ria,
te rão de es co lher en tre a con ti nu a ção ou não dos seus es tu dos e, no pri me i ro caso, de
to mar de ci sões quan to à área em que es ses es tu dos pros se gui rão. Não é de todo ino -
por tu no pen sar que, nes te pro ces so de es co lha, as ex pe riên ci as vi vi das nas vá ri as
dis ci pli nas, e no caso con cre to na ma te má ti ca, irão in flu en ci ar as de ci sões fu tu ras.

Atra vés de um pro ces so mul tietá pi co, se lec ci o na ram-se ale a to ri a men te es co -
las pú bli cas do en si no re gu lar do con ce lho de Lis boa, den tro des tas, tur mas, e, em
se gui da, in qui ri ram-se to dos os alu nos pre sen tes, ten do sido apli ca do um
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ques ti o ná rio, cons tru í do para o efe i to e pre vi a men te tes ta do. A re co lha de in for ma -
ção fez-se du ran te os me ses de Maio e Ju nho de 2000, o que co in ci diu pre ci sa men te
com o fi nal do ano lec ti vo. Os da dos fo ram tra ta dos in for ma ti ca men te, re cor ren do
para o efe i to ao SPSS (sta tis ti cal pac ka ge for the so ci al sci en ces).

Para o es tu do das re pre sen ta ções so ci a is da ma te má ti ca cons tru iu-se um mo -
de lo (fi gu ra 1), onde se con si de ra que no pro ces so de cons tru ção das re pre sen ta -
ções so ci a is da ma te má ti ca co e xis tem di fe ren tes di men sões des se mes mo re fe ren -
te. Des sas di men sões des ta ca ram-se qua tro (pela re gu la ri da de com que apa re ce -
ram na re vi são bi bli o grá fi ca efec tu a da e nas en tre vis tas de gru po):

— a di men são afec ti va, que se pren de com a for ma como os alu nos se re la ci o nam
com a dis ci pli na ao ní vel dos afec tos;

— a di men são so ci al, onde es tão os as pec tos que di zem res pe i to ao meio so ci al em
que se in se rem;

— a di men são es co lar, re la ti va às suas vi vên ci as es co la res; e,
— a di men são ins tru men tal, que aco lhe as ex pec ta ti vas e con vic ções acer ca dos be -

ne fí ci os que po dem ad vir dos co nhe ci men tos ma te má ti cos.
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Nes te mo de lo, con si de ra-se que as re pre sen ta ções so ci a is se cons ti tu em em tor no de
de ter mi na dos con te ú dos in ter nos das vá ri as di men sões, mas, tam bém, pe las re la ções
es ta be le ci das en tre elas e en tre elas e fac to res de or dem ex ter na (so ci al e es co lar).
Assim, co e xis tem aqui três ní ve is de aná li se — in tra di men sões, in ter di men sões e en tre 
as di men sões e fac to res de or dem ex ter na (fi gu ra 2) —, ou seja, o mo de lo está vo ca ci o -
na do para co nhe cer apro fun da da men te cada di men são nos seus con te ú dos es tru tu -
ran tes, para fa zer a ar ti cu la ção con jun ta en tre elas e para fa zer a ar ti cu la ção com va riá -
ve is ex pli ca ti vas ex te ri o res. Dos três ní ve is de aná li se, o prin ci pal en fo que des ta in ves -
ti ga ção foi o pri me i ro, isto é, a de fi ni ção, ca rac te ri za ção e apro fun da men to de cada
uma das di men sões de aná li se. Não quer isto di zer que não te nham sido en sa i a dos os
ou tros dois ní ve is de aná li se, ape nas não o fo ram de modo tão in ten si vo.

Enquadramento empírico

O ques ti o ná rio foi apli ca do a uma amos tra cons ti tu í da por 359 alu nos, dos qua is
57,6% per ten cem ao sexo fe mi ni no e 42,2% ao sexo mas cu li no. Têm ida des com pre -
en di das en tre os 13 e os 19 anos, re gis tan do-se, no en tan to, uma gran de con cen tra -
ção de alu nos nos 14-15 anos (71,5% es tão nes tas ida des).

Mais de me ta de dos in qui ri dos tem pais e mães cuja ha bi li ta ção li te rá ria é de
ní vel se cun dá rio ou su pe ri or: 25,2% das mães têm o en si no se cun dá rio e 25,8% en -
si no su pe ri or; en tre os pais, te mos 21,5% com o en si no se cun dá rio e 30,5% com o
en si no su pe ri or.2
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2 A si tu a ção por nós re gis ta da, sen do di fe ren te da ve ri fi ca da para a glo ba li da de do ter ri tó rio na -
cional, é re la ti va men te se me lhan te à que ocor re no dis tri to de Lis boa. De acor do com os Cen sos
de 2001, 47% dos ho mens e 42% das mu lhe res re si den tes no dis tri to de Lis boa têm no mí ni mo o
en si no se cun dá rio, sen do que, des tes, 26% dos ho mens e 24% das mu lhe res têm um grau de ins -
tru ção de ní vel su pe ri or.



O con tac to com os li vros é uma si tu a ção re la ti va men te fre quen te en tre os
nos sos alu nos: 41,2% diz ter em casa mais de 100 li vros; des tes, 23% re fe re que
tem em casa mais de 200 li vros. Esta re a li da de pode de ver-se ao fac to de, como
se dis se an te ri or men te, um gru po nu me ro so de alu nos ter pais com ha bi li ta ções
li te rá ri as ele va das.

Qu an to aos ins tru men tos de apo io ao es tu do exis ten tes em casa, como se jam
cal cu la do ra, com pu ta dor, se cre tá ria e di ci o ná rio, são mu i tos os alu nos que de les
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Figura 3 Per cur so es co lar
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dis põem. Com efe i to, aqui lo que é me nos fre quen te exis tir em casa é o com pu ta dor
e, mes mo as sim, exis te em casa de 62% dos alu nos.

Cen tran do a aten ção nas ques tões mais di rec ta men te re la ci o na das com a ma -
te má ti ca, ve ri fi cou-se que ao lon go do seu per cur so es co lar foi di mi nu in do o gos to
pela ma te má ti ca e o à-von ta de que sen ti am nela — num caso como nou tro as sis ti -
mos a um de crés ci mo do nú me ro de alu nos que afir ma vam gos tar e sen tir-se
à-von ta de na dis ci pli na, de va lo res que ron da vam os 80% para va lo res pró xi mos
dos 50%, en tre o 1.º e o 3.º ci clo (fi gu ra 3).

A sim pa tia sen ti da pelo pro fes sor de ma te má ti ca re gis ta tam bém uma di mi -
nu i ção acen tu a da, en tre o 1.º o 3.º ci clo. To da via, te mos sem pre per cen ta gens mais
ele va das nes ta ques tão do que nas an te ri o res (pas sa mos de va lo res na casa dos 80% 
para va lo res na or dem dos 60%), o que pa re ce apon tar para uma me lhor re la ção
com o pro fes sor do que com a dis ci pli na. A par des ta ques tão, sur ge a que se pren de 
com a ca pa ci da de pe da gó gi ca do pro fes sor, que apre sen ta uma evo lu ção idên ti ca e
a mes ma gran de za de va lo res.

Apro xi ma da men te me ta de dos alu nos con si de ra que ao lon go do seu per cur -
so es co lar foi por ta dor de um ní vel mé dio de co nhe ci men tos ma te má ti cos, re gis -
tan do-se, en tre os res tan tes, um cla ro pre do mí nio dos que ava li am como bons os
seus co nhe ci men tos nes ta ma té ria até ao fim do 2.º ci clo. A par tir do 3.º ci clo as sis ti -
mos a uma in ver são da si tu a ção, com uma di mi nu i ção do peso da que les que ava -
liam os seus co nhe ci men tos como bons e um au men to da per cen ta gem dos que os
clas si fi cam como maus. 

Ape sar do acrés ci mo re gis ta do ao lon go dos anos no nú me ro de alu nos que se 
con si de ra por ta dor de um mau ní vel de co nhe ci men tos a ma te má ti ca, a ver da de é
que ma i o ri ta ri a men te es ta mos pe ran te alu nos que ti ve ram po si ti va no ano an te ri or 
(77%), dos qua is 30% ti ve ram no tas de ní vel 4 ou 5.

Meia hora é o tem po de es tu do que é re ser va do di a ri a men te para a ma te má -
ti ca por mais de 3/4 dos alu nos, exis tin do ape nas 10% que lhe de di ca, to dos os
dias, mais de uma hora. Aliás, no seu dia-a-dia, mais de me ta de dos alu nos (52%)
re ser va, no má xi mo, 30 mi nu tos do seu tem po para o es tu do na sua glo ba li da de,
re gis tan do-se ape nas 26% que es tu da mais de uma hora por dia. A ac ti vi da de com 
a qual os alu nos des pen dem, em mé dia, a ma i or par te do seu tem po diá rio é o con -
ví vio com os ami gos (apro xi ma da men te 3 ho ras), se gui do pelo vi si o na men to de
pro gra mas te le vi si vos (cer ca de 2 ho ras) e pela prá ti ca de des por to (sen si vel men -
te 1,5 ho ras).

Dimensões e conteúdos das representações sociais da matemática

No es tu do das re pre sen ta ções so ci a is da ma te má ti ca, os as pec tos que se pren dem
mais di rec ta men te com a apren di za gem fe i ta em am bi en te es co lar, e que ti nham
sido já in di ci a dos por di ver sos au to res, dos qua is é jus to sa li en tar Scho en feld
(1989), são de ex tre ma im por tân cia. Isto mes mo fi cou cla ro na aná li se fe i ta dos as -
pec tos que se pren dem com a di men são es co lar.

Em que pen sam os nos sos alu nos quan do pen sam em ma te má ti ca?  Em
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pri me i ro lu gar, pen sam em nú me ros e con tas. Estas são as pa la vras mais ve zes
re fe ri das em as so ci a ção li vre pe los alu nos in qui ri dos.3 Fe i ta a aná li se do dis cur so 
dos alu nos se gun do uma ló gi ca que não é a das pa la vras mas a das ca te go ri as de
pen sa men to, fica cla ro que pen sar em ma te má ti ca re me te, aci ma de tudo, para três
as pec tos: as com po nen tes in te gran tes da pró pria dis ci pli na (nú me ros, ex pres sões,
sím bo los…); a ope ra tó ria da sala de aula (exer cí ci os, tes tes, con tas, cál cu los, ma te -
ri al es co lar…), o que apon ta para uma gran de im por tân cia do tipo de ac ti vi da des
de apren di za gem aí de sen vol vi das na for ma ção das re pre sen ta ções so ci a is dos alu -
nos acer ca da ma te má ti ca; e sen ti men tos de de sa gra do face à dis ci pli na, in dí cio
bas tan te evi den te da in fluên cia do as pec to afec ti vo na for ma ção des sas mes mas
re pre sen ta ções.

Asso ci a da à ma te má ti ca está tam bém, para uma gran de ma i o ria de alu nos,
a ide ia de di fi cul da de na ob ten ção de bons re sul ta dos. Efec ti va men te, os alu nos
para quem esta dis ci pli na é a mais fá cil re pre sen tam ape nas 8% do to tal, en quan to 
para 47% ela é con si de ra da a mais di fí cil. Isto ape sar de, ma i o ri ta ri a men te, es tar -
mos pe ran te alu nos que tran si ta ram de ano com nota po si ti va a ma te má ti ca, e
onde cer ca de me ta de se con si de ra por ta dor de um ní vel mé dio de co nhe ci men tos 
ma te má ti cos. Ape sar de ser en tre os alu nos que con si de ram a ma te má ti ca a dis ci -
pli na mais fá cil onde se re gis ta o ma i or peso dos que ava li am os seus co nhe ci men -
tos ma te má ti cos aci ma da mé dia, con for me po de mos ob ser var no qua dro 1
(81,5%), to da via, para mais de 3/4 dos que se ava li am des te modo isto não é ver -
da de: da que les que se auto-ava li am aci ma da mé dia só 23,9% a con si de ram a dis -
ci pli na mais fá cil.

Mas, ape sar de mu i tos alu nos as so ci a rem à ma te má ti ca um grau ele va do de
di fi cul da de, o su ces so é, ain da as sim, pos sí vel. A que se deve? Qu a is são os fac to res
que o po ten ci am?
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Matemática como
disciplina mais fácil

Conhecimentos de matemática Total

Acima da média Na média Abaixo da média

Sim (N) 22 5 - 27
% em linha 81,5 18,5 - 100,0
% em coluna 23,9 3,1 - 7,7

Não (N) 70 156 98 324
% em linha 21,6 48,1 30,2 100,0
% em coluna 76,1 96,9 100,0 92,3

Total (N) 92 161 98 351
% em linha 26,2 45,9 27,9 100,0
% em coluna 100,0 100,0 100,0 100,0

Quadro 1 Dis ci pli na mais fá cil se gun do o ní vel de co nhe ci men tos ma te má ti cos
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3 Na pri me i ra per gun ta do ques ti o ná rio era pe di do que des sem cin co pa la vras que lhes ocor res -
sem as so ci a das a por tu guês, ma te má ti ca e edu ca ção vi su al.



Para se ter uma boa nota a ma te má ti ca é ne ces sá rio, aci ma de tudo, e se gun do
os alu nos, que o pro fes sor ex pli que bem, que o alu no gos te da ma té ria e que te nha
tido uma boa pre pa ra ção nos anos an te ri o res. Estes são as pec tos re la ti va men te aos
qua is o grau de con cor dân cia mé dio dos alu nos é ma i or, sen do to dos eles su pe ri o -
res a 5 (numa es ca la de con cor dân cia de 1 a 6, em que 1=dis cor do to tal men te e
6=con cor do to tal men te). Tam bém im por tan tes, em bo ra me nos, são a apli ca ção
prá ti ca da ma té ria, a me mo ri za ção, o es tu do in ten so e a exis tên cia de um ta len to
na tu ral para a ma te má ti ca (va lo res mé di os de con cor dân cia en tre o 4 e o 5). A sor te
e o fac to de o pro fes sor gos tar do alu no são as pec tos mu i to pou co va lo ri za dos pe los 
alu nos quan do pen sam nes ta ques tão (grau de con cor dân cia mé dio pou co aci ma
do 2).

Enquan to nos as pec tos que po de ría mos de fi nir como ex te ri o res ao in di ví duo
é o pro fes sor que as su me o pa pel mais re le van te, ao ní vel das ques tões que re me -
tem para o pró prio su je i to é o es tu do/tra ba lho que so bres sai.

A im por tân cia do es tu do sur ge tam bém com lu gar de des ta que quan do são
con vi da dos a ca rac te ri zar o bom alu no a ma te má ti ca — um dos con te ú dos es tru tu -
ran tes da di men são afec ti va. Com efe i to, das vá ri as ca rac te rís ti cas pro pos tas para a
de fi ni ção do bom alu no, o es tu do, a par da in te li gên cia, são as que re ú nem o con -
sen so de um ma i or nú me ro de alu nos (com um peso de, res pec ti va men te, 25,2% e
25,6% no to tal de es co lhas).4 Em ter ce i ro lu gar sur ge a res pon sa bi li da de, que re pre -
sen ta 14,3%.

A aná li se das pa la vras em as so ci a ção li vre ti nha de i xa do já cla ra a im por tân -
cia do as pec to afec ti vo na re la ção dos alu nos com a ma te má ti ca. Fo ram mu i tos
aque les que, quan do pen sa ram na dis ci pli na, lhe as so ci a ram sen ti men tos (ma i o ri -
ta ri a men te ne ga ti vos). Qu an do in qui ri dos di rec ta men te so bre o as sun to e ten -
do-lhes sido pe di do que, de uma lis ta de vá ri as pa la vras (in te res se, obri ga ção,
abor re ci men to, ace i ta ção, in com pre en são, sim pa tia, de sin te res se, di ver são, medo,
ódio e amor), es co lhes sem três para de fi ni rem os seus sen ti men tos para com a dis -
ci pli na, aque las que re u ni ram ma i or con sen so fo ram o “in te res se”, a “obri ga ção” e
o “abor re ci men to” (res pec ti va men te, 16%, 13% e 12% do to tal de es co lhas).

Fe i ta uma di vi são en tre os sen ti men tos que cla ra men te po dem ser en ten di -
dos como po si ti vos e como ne ga ti vos, con si de ran do, no pri me i ro gru po, a sim pa -
tia, o amor, o in te res se e a di ver são e, no se gun do gru po, o ódio, a in com pre en são, o
medo, o abor re ci men to e o de sin te res se,5 ve ri fi ca mos que pre do mi nam os sen ti -
men tos ne ga ti vos: no to tal de es co lhas pos sí ve is, 40% re fe rem-se a sen ti men tos ne -
ga ti vos e 32% a sen ti men tos po si ti vos. Por re fe rên cia ao nú me ro de alu nos, tam -
bém aqui, pre do mi nam os sen ti men tos ne ga ti vos: 216 em 359 (60,2%) ex pres sa ram
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4 No ques ti o ná rio era pe di do aos alu nos que, de en tre um con jun to de ca rac te rís ti cas pre vi a men -
te de fi ni do (in te li gen tes, “mar rões”, maus nos des por tos, res pon sá ve is, de sa je i ta dos, bons nos
jo gos, so li tá ri os, “me ni nos da mamã”, pou co atra en tes, es tu di o sos, al guém em quem se pode
con fi ar), as si na las sem, no má xi mo, três que, na sua opi nião, ca rac te ri za ri am os bons alu nos a
ma te má ti ca.

5 Nes ta di vi são fo ram de i xa das de fora a “ace i ta ção” e a “obri ga ção”, pela di fi cul da de em de fi nir
em qual dos gru pos se in se ri am, uma vez que se en con tram numa po si ção um pou co am bí gua,
que fre quen te men te sur ge de sig na da como “o mal me nor”.



sen ti men tos ne ga ti vos face à dis ci pli na e 193 (53,8%) ma ni fes ta ram sen ti men tos
po si ti vos.

Uma aná li se de in ter de pen dên cia en tre um con jun to de afir ma ções re la ci o na -
das com a di men são afec ti va da ma te má ti ca (sis te ma ti za das no qua dro 2), com as
qua is os alu nos fo ram con fron ta dos, re a li za da atra vés de uma aná li se em com po -
nen tes prin ci pa is (ACP), per mi tiu cla ri fi car a for ma como se es tru tu ra a re la ção
afec ti va dos alu nos com a ma te má ti ca. Con clu iu-se que, nes ta re la ção, se des ta cam
duas com po nen tes — a in se gu ran ça e a cri a ti vi da de —, sen do a pri me i ra aque la com
que, em mé dia, os alu nos mais con cor dam.6 Ou seja, ten dem a en ten der a ma te má -
ti ca mais como fon te de in se gu ran ça, onde as su mem lu gar de re le vo as ques tões
que se pren dem com as di fi cul da des sen ti das na sua apren di za gem, do que como
um es pa ço de des con trac ção onde a cri a ti vi da de é pos sí vel.

To dos os re sul ta dos apu ra dos cor ro bo ram a im por tân cia das va riá ve is do do -
mí nio afec ti vo no re la ci o na men to dos es tu dan tes com a ma te má ti ca, apon tan do
para a exis tên cia de uma re la ção en tre sen ti men tos acer ca da dis ci pli na e o de sem -
pe nho es co lar, por um lado, e en tre es tes e a auto-ava li a ção dos seus co nhe ci men tos 
ma te má ti cos, por ou tro.

Re la ti va men te aos re sul ta dos es co la res, me di dos atra vés da nota tida no 8.º
ano a ma te má ti ca e da nota es pe ra da para o ano em aná li se, fi cou cla ro (atra vés de
uma aná li se cor re la ci o nal) que quan to me lhor a nota mais con cor dam com a com -
po nen te cri a ti vi da de e mais dis cor dam com a com po nen te in se gu ran ça.

Se, em vez das no tas, con si de rar mos a auto-ava li a ção fe i ta pe los alu nos acer -
ca dos seus co nhe ci men tos a ma te má ti ca, os re sul ta dos apon tam na mes ma di rec -
ção: quan to me lhor auto-ava li am os seus co nhe ci men tos nes ta área, me nos sen tem
a ma te má ti ca como fon te de in se gu ran ça e mais a vêem na sua com po nen te lú di ca.
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Itens Insegurança Criatividade

Não sou bom a matemática
Não me consigo sair bem na matemática
A matemática parece-me difícil
A matemática faz-me sentir desconfortável

0,842
0,796
0,778
0,610

-0,183
-0,161
-0,095
-0,267

Na matemática posso ser criativo
Os problemas de matemática parecem um jogo divertido
A matemática faz-me sentir descontraído

0,063
-0,350
-0,430

0,815
0,719
0,666

% de variância explicada 38,0 26,3
Média dos índices 3,4 2,9

No tas: Aná li se em com po nen tes prin ci pa is. Os va lo res a ne gri to cor res pon dem aos itens com mais peso em
cada uma das com po nen tes.

Quadro 2 Com po nen tes de afec ti vi da de para com a ma te má ti ca
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6 Para me dir o ní vel de con cor dân cia com cada uma das com po nen tes fo ram cri a dos ín di ces a
par tir da mé dia arit mé ti ca dos itens com ma i or peso em cada uma das com po nen tes e que se en -
con tram a ne gri to no qua dro sín te se da ACP. Para cada um dos itens os alu nos ti nham de se po si -
ci o nar se gun do a es ca la de con cor dân cia de 6 pon tos já an te ri or men te re fe ri da.



Ape sar do sen ti men to de in se gu ran ça que do mi na gran de par te dos alu nos, a
ma te má ti ca é, a par do por tu guês, uma das dis ci pli nas onde é mais im por tan te
para os alu nos ob te rem um bom re sul ta do. Mais de me ta de dos alu nos (54,8%) co -
lo ca o por tu guês em pri me i ro lu gar como a dis ci pli na onde é mais im por tan te ter
uma boa nota, se guin do-se a ma te má ti ca (35,7%). To das as ou tras dis ci pli nas sur -
gem a uma dis tân cia mu i to acen tu a da (o in glês, que sur ge em ter ce i ro lu gar, é as si -
na la do por ape nas 2,2% dos alu nos).

A ob ten ção de um bom re sul ta do a ma te má ti ca pode ser mo ti va da por três or -
dens de ra zões (qua dro 3): a pro cu ra de uma re a li za ção pes so al (agra dar a si pró prio
e pre pa rar-se para a área pre ten di da do se cun dá rio) e pro fis si o nal (con se guir, fu tu -
ra men te, ob ter o em pre go pre ten di do), pela pro cu ra de re co nhe ci men to por par te
dos ou tros (ser vis to como al guém es per to/in te li gen te) e pela ma nu ten ção/ele va -
ção da auto-es ti ma (não chum bar e não se sen tir pou co in te li gen te).

Des tas três com po nen tes, em mé dia, a con cor dân cia dos alu nos é ma i or com a 
im por tân cia da re a li za ção pes so al e pro fis si o nal en quan to fac tor mo ti va dor, se -
guin do-se a auto-es ti ma e, por fim, o re co nhe ci men to so ci al, ou seja, pre do mi nam
os as pec tos de or dem mais in trín se ca ao in di ví duo em de tri men to dos de or dem
ex ter na.

Se para os alu nos é im por tan te uma boa nota a ma te má ti ca, apa ren te men te,
não o é me nos na re pre sen ta ção que fa zem da qui lo que para os seus en car re ga dos
de edu ca ção é pri o ri tá rio. Com efe i to, en tran do ago ra nas con clu sões re la ti vas à di -
men são so ci al, é de des ta car que tam bém a ma te má ti ca (a par do por tu guês) é uma
das duas dis ci pli nas co lo ca das em pri me i ro lu gar, quan do lhes pe di mos que as si -
na lem a dis ci pli na na qual, e em sua opi nião, os seus en car re ga dos de edu ca ção
con si de ram que é mais im por tan te a ob ten ção de um bom re sul ta do (com um peso
de 47,6% e 47,0%, res pec ti va men te). Tam bém aqui, sur gem to das as ou tras dis ci pli -
nas a lar ga dis tân cia, sen do o in glês a que apa re ce igual men te em ter ce i ro lu gar
(3,4%).

Na opi nião dos alu nos, o grau de im por tân cia atri bu í do pe los seus
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Itens Realização Reconhecimento Auto-estima

Poder preparar-me para a área do
ensino secundário que pretendo

0,910 0,074 -0,002

Arranjar o emprego que pretendo 0,884 0,003 0,000
Agradar a mim próprio 0,507 0,205 0,327
Pensarem que sou esperto 0,087 0,888 0,089
Ser considerado inteligente 0,080 0,863 0,206
Não chumbar 0,031 0,030 0,823
Não me sentir pouco inteligente 0,075 0,266 0,761

% de variância explicada 26,9 23,6 20,2
Média dos índices 4,5 3,3 3,9

No tas: Aná li se em com po nen tes prin ci pa is. Os va lo res a ne gri to cor res pon dem aos itens com mais peso em
cada uma das com po nen tes.

Quadro 3 Fac to res de mo ti va ção para um bom re sul ta do a ma te má ti ca
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en car re ga dos de edu ca ção à ob ten ção de bons re sul ta dos na ma te má ti ca, es tru tu -
ra-se em tor no de duas com po nen tes (qua dro 4) — uma es co lar, onde se des ta cam a
im por tân cia de ter boas no tas a ma te má ti ca, por tu guês e lín guas es tran ge i ras, e
uma ex tra-es co lar, onde o que mais pesa é o tem po para a di ver são, o bom de sem pe -
nho nos des por tos e a aqui si ção de bons co nhe ci men tos in for má ti cos — sen do a es -
co lar aque la que, em mé dia, é mais de ter mi nan te.

Ve ri fi cou-se (atra vés da aná li se das cor re la ções) que quan to ma i or a im por tân cia
que, se gun do os es tu dan tes, é dada pe los seus en car re ga dos de edu ca ção à com po nen te
es co lar, tan to mais tem po eles ten dem a de di car ao es tu do da ma te má ti ca, tan to me lhor
ten de a ser a auto-ava li a ção que fa zem dos seus co nhe ci men tos ma te má ti cos e tan to me -
lho res ten dem a ser os re sul ta dos aí ob ti dos ao ní vel da nota tida no 8.º ano e da que es pe -
ram para o 9.º ano, o que apon ta para uma von ta de dos nos sos alu nos em cor res pon der
à re pre sen ta ção que têm das ex pec ta ti vas dos seus en car re ga dos de edu ca ção.

Fi cou já dito que a ma te má ti ca é uma dis ci pli na em cu jas re pre sen ta ções o as -
pec to que mais so bres sai é tal vez o da sua di fi cul da de. To da via, vi mos tam bém já
que, ape sar dis to, os co nhe ci men tos ma te má ti cos, lon ge de se rem me nos pre za dos,
são con si de ra dos im por tan tes, quer pe los alu nos, quer pe los seus en car re ga dos de
edu ca ção (na opi nião dos pri me i ros). De que de cor re essa uti li da de? Do fac to de
per mi tir atin gir ob jec ti vos num fu tu ro ime di a to ine ren tes à pró pria dis ci pli na? Do
fac to de per mi tir ob jec ti vos num fu tu ro mais ou me nos lon gín quo e que se pren -
dem com ques tões pro fis si o na is? Do fac to de per mi tir um de sen vol vi men to cog ni -
ti vo dos in di ví du os? A aná li se da di men são ins tru men tal per mi tiu en con trar al gu -
mas res pos tas para es tas ques tões.

Foi pos sí vel, atra vés de uma ACP, agru par a per cep ção dos alu nos, quan to
aos ob jec ti vos a atin gir com a apren di za gem fe i ta na aula de ma te má ti ca, em tor no
de qua tro com po nen tes:

— ob jec ti vos cur ri cu la res ge ra is (de sen vol vi men to da ca pa ci da de de abs trac ção,
pre pa ra ção para a in ser ção no mer ca do pro fis si o nal…),

— ob jec ti vos cur ri cu la res es pe cí fi cos (apren der a so mar, sub tra ir, mul ti pli car e
di vi dir…),
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Itens Escolar Extra-escolar

Ter boas notas a matemática 0,828 -0,071
Ter boas notas a português 0,762 -0,042
Ter boas notas nas línguas estrangeiras 0,637 0,395
Ter tempo para me divertir -0,123 0,704
Ser bom nos desportos -0,006 0,693
Ter bons conhecimentos de informática 0,269 0,671

% de variância explicada 29,3 26,5
Média dos índices 5,2 4,2

No tas: Aná li se em com po nen tes prin ci pa is. Os va lo res a ne gri to cor res pon dem aos itens com mais peso em
cada uma das com po nen tes.

Quadro 4 Impor tân cia da ma te má ti ca para o en car re ga do de edu ca ção
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— de sen vol vi men to pes so al e cul tu ral (de sen vol vi men to do pen sa men to ló gi co, he -
ran ça cul tu ral…) e

— fal ta de uti li da de (qua dro 5).

Se re la ti va men te às três pri me i ras com po nen tes os alu nos se ma ni fes tam tenden -
cialmente con cor dan tes (com um po si ci o na men to mé dio de, res pec ti va men te 3,9,
4,6 e 4,7), no que diz res pe i to à fal ta de uti li da de, a ten dên cia é para um po si ci o na -
men to dis cor dan te (va lor mé dio de 2,2).7 A im por tân cia da ma te má ti ca apren di da
na sala de aula de cor re, em pri me i ro lu gar, do fac to de ser um meio para atin gir ob -
jec ti vos cur ri cu la res es pe cí fi cos à dis ci pli na; no en tan to, as vi vên ci as ti das no in te ri or
da sala de aula de ma te má ti ca são qua se igual men te im por tan tes, na opi nião dos
nos sos alu nos, para o seu de sen vol vi men to pes so al e cul tu ral.

Se alar gar mos a pers pec ti va e pe dir mos aos alu nos que ava li em a uti li da de da 
ma te má ti ca como ciên cia, e não ape nas no âm bi to mais res tri to da sala de aula, a
aná li se dos re sul ta dos, atra vés de uma ACP, per mi te des ta car duas com po nen tes
nes ta ava li a ção: a pri me i ra re me te para as ques tões de de sen vol vi men to pes so al e da
so ci e da de e a se gun da para a ins tru men ta li za ção da ma te má ti ca, quer seja como fer ra -
men ta para a re so lu ção de ques tões prá ti cas do dia-a-dia, quer seja em ter mos pro -
fis si o na is fu tu ros (qua dro 6).
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Itens Objectivos
curriculares 

gerais

Desenvolv.
pessoal e
cultural

Falta de
utilidade

Objectivos
curriculares 
específicos

Desenvolver a capacidade de abstracção 0,750 0,124 0,146 0,069
Encontrar respostas para resolver os problemas do dia-a-dia 0,673 0,117 -0,282 0,168
Desenvolver a capacidade para trabalhar em grupo 0,660 0,184 -0,017 0,149
Preparação para o futuro pós-escola 0,632 0,194 -0,303 0,186
Desenvolver o pensamento lógico -0,029 0,790 -0,084 0,214
Desenvolver a rapidez de pensamento 0,333 0,646 -0,226 0,106
Parte da herança cultural 0,402 0,588 -0,110 0,068
Bem cultural 0,276 0,588 -0,173 0,212
Não tem utilidade prática 0,035 0,035 0,807 -0,063
Perda de tempo -0,214 -0,250 0,748 0,068
Não é importante para o futuro -0,078 -0,233 0,667 -0,075
Aprender a somar, subtrair, multiplicar e dividir 0,164 0,010 -0,030 0,835
Aprender a desenhar gráficos 0,059 0,323 0,022 0,708
Aprender a resolver equações 0,315 0,233 -0,113 0,576

% variância explicada 17,0 14,8 14,0 12,4
Média dos índices 3,9 4,6 2,2 4,7

No tas: Aná li se em com po nen tes prin ci pa is. Os va lo res a ne gri to cor res pon dem aos itens com mais peso em
cada uma das com po nen tes.

Quadro 5 Uti li da de da ma te má ti ca es co lar
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Qu an do em ques tão está a ma te má ti ca, não ape nas como ma té ria dis ci pli nar,
mas como ciên cia, sai re for ça da a sua im por tân cia en quan to mo tor de de sen vol vi men -
to pes so al, mas tam bém da so ci e da de, na me di da em que per mi te não ape nas a ex pan -
são de de ter mi na das ca pa ci da des cog ni ti vas dos in di ví du os, mas tam bém a evo lu ção
tec no ló gi ca da so ci e da de e a sua me lhor or ga ni za ção e fun ci o na men to. Efec ti va men te, 
se a com po nen te de de sen vol vi men to pes so al e da so ci e da de é aque la com a qual em mé dia
é ma i or a con cor dân cia dos alu nos, não po de mos to da via ig no rar a com po nen te de
ins tru men ta li za ção (fer ra men ta para o fu tu ro pro fis si o nal e para uso no dia-a-dia), cuja
uti li da de é tam bém cla ra men te re co nhe ci da pe los alu nos, o que pode ser cons ta ta do a
par tir dos va lo res mé di os (ele va dos e se me lhan tes) dos ín di ces.

Como se viu an te ri or men te, os alu nos ten dem a dis cor dar da ide ia de que a
ma te má ti ca não ser ve para nada. Isto é ain da mais ver da de i ro quan do em ca u sa es -
tão es tu dan tes que pre ten dem en ve re dar por áre as pro fis si o na is li ga das à con ta bi -
li da de, en ge nha ri as, ma te má ti ca, me di ci na e bi o lo gia. Estes são tam bém os alu nos
para quem a apren di za gem ma te má ti ca fe i ta na sala de aula é mais va lo ri za da no
seu as pec to de pro mo ção do de sen vol vi men to pes so al e cul tu ral e como for ma de
atin gir ob jec ti vos cur ri cu la res ge ra is, de mais lon go pra zo e que es tão de al gu ma
for ma, tam bém eles, li ga dos ao seu de sen vol vi men to cog ni ti vo e so ci al.

Pen san do na ma te má ti ca no seu sen ti do mais am plo, ou seja, como ciên cia, os
re sul ta dos apon tam igual men te na mes ma di rec ção. São tam bém os es tu dan tes
que pers pec ti vam um fu tu ro pro fis si o nal nas áre as an te ri or men te re fe ri das, os que
mais ten dem a con cor dar com a uti li da de da ma te má ti ca en quan to fac tor de de sen -
vol vi men to pes so al e da so ci e da de e en quan to fer ra men ta de uso diá rio, na vida
pri va da ou pro fis si o nal.

Pelo con trá rio, en tre os alu nos que pre ten dem se guir pro fis sões nas áre as da
psi co lo gia, de sign, moda, jor na lis mo e ci ne ma/te a tro re gis ta-se um po si ci o na men -
to in ver so.

É fa cil men te com pre en sí vel que seja en tre os alu nos onde é mais sen ti da a im -
por tân cia da ma te má ti ca na pro fis são fu tu ra que se re gis tam os me lho res
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Itens Desenvolvimento pessoal 
e da sociedade

Instrumentalização

Desenvolvimento do raciocínio numérico, do pensamento
lógico e da capacidade de abstracção

0,837 0,074

Desenvolvimento de outras áreas de conhecimento 0,753 0,208
Desenvolvimento tecnológico da sociedade 0,671 0,475
Organização e bom funcionamento da sociedade actual 0,652 0,388
Ferramenta essencial para o futuro emprego 0,111 0,876
Utilidade prática no nosso dia-a-dia 0,340 0,729

% de variância explicada 37,8 28,7
Média dos índices 4,6 4,3

No tas: Aná li se em com po nen tes prin ci pa is. Os va lo res a ne gri to cor res pon dem aos itens com mais peso em
cada uma das com po nen tes.

Quadro 6 Uti li da de da ma te má ti ca como ciên cia

SOCIOLOGIA, PROBLEMAS E PRÁTICAS, n.º 46, 2004, pp. 71-90



re sul ta dos es co la res, mais tem po de di ca do ao es tu do da dis ci pli na e uma me lhor
auto-ava li a ção dos co nhe ci men tos ma te má ti cos.

O género e a matemática

A aná li se da ques tão do gé ne ro no po si ci o na men to face à ma te má ti ca não foi um
ob jec ti vo ini ci al des te es tu do. No en tan to, à me di da que se foi avan çan do na in ves -
ti ga ção, fo ram sen do de tec ta das di fe ren ças de po si ci o na men to es ta tis ti ca men te
sig ni fi ca ti vas en tre ra pa zes e ra pa ri gas re la ti va men te a al gu mas ques tões.

Em ter mos dos re sul ta dos es co la res efec ti vos não fo ram de tec ta das di fe ren -
ças en tre os se xos (quer con si de re mos a nota tida no 8.º ano a ma te má ti ca ou a que
es pe ram ter no 9.º ano); to da via, o mes mo não se pas sa quan do os alu nos têm de
auto-ava li ar os seus co nhe ci men tos a ma te má ti ca. Aqui, a ava li a ção fe i ta pe los ra -
pa zes e pe las ra pa ri gas é dis tin ta, sen do elas quem pior se auto-ava lia. Co e ren te
com esta ati tu de, que po de re mos ape li dar de me nor auto-es ti ma, é o fac to de ser
tam bém o gé ne ro fe mi ni no aque le que, em ter mos afec ti vos, apre sen ta, em mé dia,
ma i or con cor dân cia com a com po nen te in se gu ran ça e me nos com a cri a ti vi da de: as
ra pa ri gas apre sen tam um va lor mé dio de 3,6 na pri me i ra com po nen te, para 3,2 dos
ra pa zes; na se gun da com po nen te te mos para as ra pa ri gas uma mé dia de 2,7 e de
3,1 para os ra pa zes.

Os dois gé ne ros apre sen tam tam bém di fe ren ças quan to à dis ci pli na onde
con si de ram mais di fí cil ob ter um bom re sul ta do; en quan to 53,2% das ra pa ri gas as -
si na la a ma te má ti ca como a dis ci pli na mais di fí cil, ape nas 37,3% dos ra pa zes a con -
si de ra des te modo.

As ra pa ri gas, não só ten dem a as si na lar mais a ma te má ti ca como a dis ci pli na
mais di fí cil, como tam bém ten dem a con si de rá-la me nos fre quen te men te como aque la 
onde é mais im por tan te ter uma boa nota. No gru po fe mi ni no, o peso da que las que es -
co lhe ram em pri me i ro lu gar o por tu guês re la ti va men te às que es co lhe ram a ma te má -
ti ca, é bas tan te su pe ri or ao re gis ta do no gru po mas cu li no: para as pri me i ras te mos
65,1% a as si na la rem o por tu guês em pri me i ro lu gar para 34,9% que es co lhem a ma te -
má ti ca; no gru po dos ra pa zes os dois va lo res são bas tan te mais pró xi mos — 53,8%
para 46,2%, res pec ti va men te para o por tu guês e a ma te má ti ca.

Dos vá ri os fac to res que po dem ser res pon sá ve is por uma boa nota a ma te má -
ti ca, fo ram en con tra das al gu mas di fe ren ças en tre os alu nos do sexo mas cu li no e os
do sexo fe mi ni no, quan to a al guns de les: em mé dia, os ra pa zes con cor dam mais
com a im por tân cia da sor te e da cri a ti vi da de (2,6 nos ra pa zes para 2,3 nas ra pa ri -
gas, re la ti va men te ao pri me i ro as pec to, e 4,1 para 3,7, res pec ti va men te, no se gun -
do); as ra pa ri gas, por sua vez, dão mais re le vân cia à boa pre pa ra ção an te ri or e ao
gos to pela ma té ria (va lo res mé di os de 5,3 para as ra pa ri gas e 5,0 para os ra pa zes,
em am bos os ca sos).8
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Qu an to aos fac to res res pon sá ve is por uma nota ne ga ti va, são três aque les
onde se en con tram di fe ren ças sig ni fi ca ti vas en tre os gé ne ros. Re la ti va men te a dois
de les ti nham-se já en con tra do di fe ren ças quan do em ca u sa es ta va uma nota boa —
a sor te ou, nes te caso, a fal ta dela (o azar) e o pen sa men to cri a ti vo (au sên cia). Para
além des tes, sur ge nes te pon to o fac to de o pro fes sor não gos tar do alu no. Em qual -
quer dos ca sos, te mos sem pre va lo res mé di os mais ele va dos nos ra pa zes, ou seja,
são eles que dão mais im por tân cia a es tes as pec tos en quan to res pon sá ve is pela ob -
ten ção de um re sul ta do ne ga ti vo na dis ci pli na de ma te má ti ca — res pec ti va men te,
no pri me i ro caso, 2,9 para 2,3, no se gun do 3,7 para 3,2 e, no úl ti mo caso, 2,9 para 2,1.

Ao ní vel das com po nen tes mo ti va do ras para a ob ten ção de um bom re sul ta do a
ma te má ti ca, ve ri fi cou-se que o re co nhe ci men to so ci al era mais im por tan te para os ra pa -
zes do que para as ra pa ri gas, apre sen tan do os pri me i ros um va lor mé dio de con cor -
dân cia com esta com po nen te de 3,7, en quan to no gru po fe mi ni no este va lor é de 3,1.

Por úl ti mo, re fi ra-se que ra pa zes e ra pa ri gas não têm as mes mas am bi ções em 
ter mos pro fis si o na is fu tu ros. Enquan to en tre os alu nos do sexo mas cu li no são as
pro fis sões li ga das à in for má ti ca, às en ge nha ri as e à me di ci na as que pre va le cem
(com um peso de 23,2% no pri me i ro caso e 15,9% nos ou tros dois), en tre as alu nas,
com ex cep ção da me di ci na que tem, en tre elas, um peso pró xi mo do re gis ta do en tre 
os ra pa zes (12,2%), as es co lhas mais fre quen tes são ou tras: en si no e jor na lis mo (es -
co lhi das por 25,1% e 14,8%, res pec ti va men te).

Aten den do a es tas di fe ren tes am bi ções pro fis si o na is, é fá cil per ce ber que
exis tam di fe ren ças en tre os géneros quan to à uti li da de da ma te má ti ca na pro fis são
fu tu ra e que se jam os ra pa zes quem mais im por tân cia lhe atri bui: 29,7% con si de -
ram-na es sen ci al e 18,1% mu i to im por tan te, des cen do es ses va lo res no gru po das
ra pa ri gas para, res pec ti va men te, 21,7% e 15,2%.

Síntese final

À me di da que se avan çou na in ves ti ga ção, en con trou-se uma si tu a ção re cor ren te
sem pre que se es ta be le ce ram re la ções en tre con te ú dos cons ti tu ti vos das di men -
sões, ou en tre eles e va riá ve is de or dem es co lar, no me a da men te os re sul ta dos es co -
la res, o tem po de di ca do ao es tu do da ma te má ti ca, a ava li a ção da ca pa ci da de pe da -
gó gi ca do pro fes sor de ma te má ti ca e da re la ção es ta be le ci da com ele. Ve ri fi cou-se
que, quan to ma i or a con cor dân cia dos alu nos com as pec tos que re me tem para uma
va lo ri za ção da ma te má ti ca (no me a da men te a im por tân cia de ob ten ção de uma boa 
nota na dis ci pli na e a uti li da de que lhe é atri bu í da, in clu si va men te ao ní vel da vida
pro fis si o nal fu tu ra), tan to me lho res são os re sul ta dos es co la res (quer ao ní vel das
no tas quer ao ní vel dos co nhe ci men tos pos su í dos), a re la ção com o pro fes sor e a
ava li a ção da qua li da de des te, e tan to mais tem po é de di ca do ao es tu do.9

À per gun ta de par ti da — ma te má ti ca: a bela ou o mons tro? — po de mos res -
pon der, no fim des te per cur so — ma te má ti ca: a bela e o mons tro. Com efe i to,
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ana li sa da a in for ma ção re co lhi da, aqui lo que mais so bres sai nas re pre sen ta ções so -
ci a is da ma te má ti ca, dos alu nos do 9.º ano de es co la ri da de do con ce lho de Lis boa, é
o sen ti men to de in se gu ran ça face ao seu ele va do ní vel de di fi cul da de. Mas, mes mo
para aque les cujo con ví vio com a dis ci pli na tem sido di fí cil, a im por tân cia da ma te -
má ti ca e a sua uti li da de são in dis cu tí ve is. Não ape nas por que per mi te atin gir ob -
jec ti vos cur ri cu la res es pe cí fi cos à dis ci pli na, mas tam bém por que, de vi do ao seu
ca rác ter ins tru men tal, cons ti tui uma fer ra men ta que per mi ti rá a ob ten ção de su -
ces so a ní vel es co lar ou pro fis si o nal, ao mes mo tem po que se ins ti tui en quan to mo -
tor do de sen vol vi men to pes so al e da so ci e da de.
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Resumo/ abstract/ résumé/ resumen

Re pre sen ta ções so ci a is da ma te má ti ca: a bela ou o mons tro?

Quer seja nos me i os de co mu ni ca ção so ci al, quer seja em con ver sas ou vi das en tre
ami gos, to dos os dias de pa ra mos com re fe rên ci as à ma te má ti ca, em par ti cu lar ao
in su ces so es co lar que aí se re gis ta e à “aver são” que um con jun to bas tan te vas to de
pes so as sen te por ela. Na ten ta ti va de per ce ber como se cons trói esta va lo ri za ção
ne ga ti va da dis ci pli na sur ge como im pe ri o so o co nhe ci men to das re pre sen ta ções so ci a is
da ma te má ti ca. Um in qué ri to por ques ti o ná rio, apli ca do a uma amos tra de alu nos do
9.º ano do con ce lho de Lis boa, per mi tiu con clu ir que aqui lo que mais so bres sai na sua
re la ção com a ma te má ti ca é o sen ti men to de in se gu ran ça face ao seu ele va do ní vel de
di fi cul da de, que co e xis te com o re co nhe ci men to da sua im por tân cia e uti li da de.

Pa la vras-cha ve Re pre sen ta ções so ci a is, ma te má ti ca, edu ca ção.
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The social representations of mathematics: beauty or the beast?

Every day, in the me dia or in con ver sa ti ons among fri ends, we come across re fe ren ces to
mat he ma tics and, in par ti cu lar, to the fa i lu re in scho ol as so ci a ted with it and the
“aver si on” that a fa irly lar ge num ber of pe o ple feel to wards it. For any at tempt to
un ders tand how this ne ga ti ve as sess ment of the sub ject has bu ilt up, know led ge of the
so ci al re pre sen ta ti ons of mat he ma tics ap pe ars in dis pen sa ble. From a ques ti on na i re
sur vey among a sam ple of 9th gra de pu pils in the mu ni ci pa lity of Lis bon it was pos si ble
to con clu de that the sa li ent cha rac te ris tic of the ir re la ti ons hip with mat he ma tics is that a
sen se of in se cu rity ari sing from the dif fi culty of the sub ject co e xists with a re cog ni ti on of
its im por tan ce and use ful ness.

Key-words So ci al re pre sen ta ti ons, mat he ma tics, edu ca ti on.

Représentations sociales des mathématiques: la belle ou la bête?

Que ce soit dans les mé di as ou dans les con ver sa ti ons en tre amis, les mat hé ma ti ques
re vi en nent sou vent à l’ordre du jour, en par ti cu li er pour évo quer de l’échec sco la i re ou
bien l’aversion qu’un nom bre de per son nes éprou vent pour cet te ma tiè re. Afin de
com pren dre com ment se cons tru it cet te per cep ti on né ga ti ve des mat hé ma ti ques, il est
es sen ti el d’en con naî tre les re pré sen ta ti ons so ci a les. Une en quê te par ques ti on na i re
me née à Lis bon ne, auprès d’un échan til lon d’élèves en 9ème an née de sco la ri té (15 ans de
mo yen ne d’âge), a per mis de con clu re que ce qui res sort le plus dans leur re la ti on avec
les mat hé ma ti ques est le sen ti ment d’insécurité face au de gré de dif fi cul té éle vé de cet te
ma tiè re, al lié à la re con na is san ce de son im por tan ce et de son uti li té.

Mots-clés Re pré sen ta ti ons so ci a les, mat hé ma ti ques, édu ca ti on.

Representaciones sociales de las matemáticas: ¿la bella o la bestia?

Bien sea en los me di os de co mu ni ca ción so ci al o en las con ver sa ci o nes en tre ami gos,
todo los días nos en con tra mos con re fe ren ci as a las ma te má ti cas, más con cre ta men te al
fra ca so es co lar que aquí se re gis tra y a la “aver sión” que un con jun to bas tan te am plio de
per so nas si en te por esta dis ci pli na. En el in ten to de com pren der como se cons tru ye esta
va lo ra ción ne ga ti va de la ma te ria sur ge como im pe ri o so el co no ci mi en to de las
re pre sen ta ci o nes so ci a les de las ma te má ti cas. Un son deo re a li za do por cu es ti o na rio,
apli ca do a un seg men to de alum nos de 9.º cur so (3.º de ESO) del mu ni ci pio de Lis boa,
per mi tió con clu ir que lo más des ta ca ble en su re la ción con las ma te má ti cas es el
sen ti mi en to de in se gu ri dad ante su ele va do ni vel de di fi cul tad, que co e xis te con el
re co no ci mi en to de su im por tan cia y uti li dad.

Pa la bras-cla ve Re pre sen ta ci o nes so ci a les, ma te má ti cas, edu ca ción.
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