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Resumo 

Esse trabalho apresenta algumas reflexões sobre a migração dos estudantes de bacharelado em 
matemática, em particular, para a licenciatura em matemática. Norteamos nossas análises 
baseando-nos em autores que investigam a formação de professores que formam professores 
de matemática. Quando não acontece a migração, os egressos continuam seus estudos e logo 
após terminarem o mestrado ou doutorado atuam como, principalmente, formadores de 
professores. 
Palavras-chave: bacharelado, licenciatura, matemática. 
 

Abstract  

That work presents some reflections on students of Mathematics migration, in particular, for 
math educationalist. We address our analyses based on in authors who investigate teachers' 
formation who form mathematics teachers. When does not happen the migration, the 
graduates continue their study and soon after finish master or doctorate act as, mostly, 
teachers formers.  
Words-key: Mathematics, Math educationalist, Math specialist. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com base em discussões e reflexões sobre a perspectiva de trabalho surge um 

questionamento: Por que alguns alunos do curso de bacharelado em matemática migram para 

o curso de licenciatura em matemática? Essa indagação nos impeliu a uma análise para 

possíveis explicações para esse fenômeno. Baseados em dados coletados por meio de 

entrevistas e questionários pudemos verificar que muitos são os motivos que levam esses 

alunos a transferirem de curso, tais como: mercado de trabalho, a falta da matemática aplicada 

e pouca oportunidade de pesquisa.  

 Assim, nesse contexto, podemos não só entender como funciona cada uma dessas 

formações profissionais, percebendo as diferenças e semelhanças existentes entre tais cursos, 

mas também entender os anseios em que cada ingresso tem sobre o curso pretendido. Muitos 

ingressam no curso de bacharelado, pois vêem nele um meio de “escapar” da sala de aula. 

Com o passar dos anos, uns continuam os estudos fazendo mestrado, doutorado e vão parar na 

docência de nível superior, enquanto outros, por não ter segurança após a sua formação 

tendem a fazer outro curso superior.  

 As Diretrizes Curriculares nos indicam que   

Os cursos de bacharelado em Matemática existem para preparar profissionais 
para a carreira de ensino superior e pesquisa, enquanto os cursos de 
Licenciatura em Matemática têm como objetivo principal a formação dos 
professores para a educação básica. (BRASIL, 2002, pág. 01). 
  

Intrigados com os números de migração resolvemos analisar tal situação buscando 

dados que nos permitam interpretá-la. Então, o objetivo dessa pesquisa é entender o 

funcionamento do curso de matemática bacharelado e da licenciatura, procurando 

compreender a formulação da grade de cada curso, como também perceber os principais 

motivos que geram a desistência do bacharelado.  

 Fazendo um paralelo entre o professor de matemática, matemático e educador 

matemático, Fiorentini (2007) afirma que o primeiro às vezes é confundido como matemático, pois 

suas práticas profissionais podem ser muito distintas e seus conhecimentos podem não pertencer à 

mesma vertente epistemológica. No entanto, o segundo tende a promover uma educação para a 

matemática priorizando os conteúdos formais dela e uma prática voltada à formação de novos 

pesquisadores em matemática. Já o Educador Matemático tende a conceber a matemática como um 

meio importante para à formação intelectual e social dos indivíduos, tenta promover uma educação 

pela matemática.  
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 O curso de matemática, bacharelado, permite que o aluno tenha uma visão mais 

matemática do mundo engessado em uma lógica, em uma sistematização e axiomatização de 

fenômenos proporcionando. De um lado, o profissional que deseja seguir uma carreira 

acadêmica, e de outro, uma formação mais flexível contemplando a área da matemática 

aplicada.  

 O Projeto Pedagógico da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) nos indica 
que: 

O egresso dos Cursos de Bacharelado em Matemática é designado por 
bacharel em Matemática. As considerações acima evidenciam a diversidade 
dos campos de atuação de um bacharel em Matemática, que vão desde a 
carreira científica até os mais diversos campos de trabalho em que a 
Matemática se aplica. A principal função do curso de Bacharelado em 
Matemática da UFSCar é preparar estudantes para cursar a pós-graduação 
em Matemática ou em áreas afins. Em virtude de que a Matemática é cada 
vez mais utilizada nos mais diversos setores da sociedade, seja como 
linguagem científica, seja pelos resultados de suas teorias, o bacharel poderá 
também se dirigir para cursos de pós-graduação fora da área de ciências 
exatas. Excepcionalmente o bacharel poderá aproveitar sua formação para 
entrar em outros setores do mercado de trabalho, como o mercado de 
serviços, mas este projeto pedagógico tem o compromisso principal de 
preparar o bacharel para a pós-graduação. (PROJETO PEDAGÓGICO 
UFSCar, 2004, p.06) 
 

 Por fim, as Diretrizes Curriculares para os cursos de bacharelado em matemática 
afirmam: 

[...] um curso de bacharelado deve garantir que seus egressos tenham: uma 
sólida formação de conteúdos matemáticos, uma formação que lhes prepare 
para enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do 
mercado de trabalho e das condições de exercício profissional. Por outro 
lado desejam-se as seguintes características do licenciado em Matemática: 
uma visão de seu papel social de educador, [...] visão da contribuição que a 
aprendizagem da Matemática pode oferecer a formação dos indivíduos para 
o exercício da cidadania e a visão de que o conhecimento matemático pode e 
deve ser acessível a todos [...]. (BRASIL, 2002, p. 03) 

 

FUNDAMENTAÇÃO E PROBLEMÁTICA 

 

A fim de compreender a atuação profissional do bacharel em Matemática que, em 

geral, é professor em escolas particulares ou em universidades, quase sempre, nos cursos de 

licenciatura, nos baseamos principalmente nos trabalhos de Fiorentini (2005) e Nacarato e 

Paiva (2006), os quais tratam da formação do professor que forma professores de matemática.  

A compreensão dessa atuação nos forneceria dados para entender a migração dos 

estudantes de bacharelado para outros cursos, principalmente, para licenciatura em 

matemática.  Na verdade a preocupação para analisar esse fenômeno se dá quando, sem 

mercado de trabalho, os bacharéis atuam nas licenciaturas e para Fiorentini (2005): 
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A maioria dos professores de Cálculo, de Álgebra, de Análise, de Topologia 
etc. Acredita que ensina apenas conceitos e procedimentos matemáticos. [...] 
além da matemática eles ensinam também um jeito de ser pessoa e professor, 
isto é um modo de conceber e estabelecer relação com o mundo e com a 
Matemática e seu ensino. Ou seja, há um currículo oculto subjacente à ação 
pedagógica desse professor, pois ele ensina muito mais do que pensa estar 
ensinando. O futuro professor não aprende dele apenas uma Matemática, 
internaliza também um modo de concebê-la e de tratá-la e avaliar sua 
aprendizagem. (FIORENTINI, 2005, pág. 111) 

 
As autoras Nacarato e Paiva (2006) apontam para as inúmeras pesquisas e 

preocupações atuais quanto à formação de professores que ensinam matemática e nesse 

sentido, destacam as reflexões sobre os saberes necessários a essa profissão. Assim, os 

bacharéis que, em geral, ministram aulas nas licenciaturas e as coordenam, não demonstram 

necessidade de se atualizarem para atuar em tal locus.   

Para formar profissionais com o perfil desejado, o Curso de Matemática, modalidade 

Bacharelado, deve ter como objetivo desenvolver em seus alunos as seguintes habilidades ou 

competências: 

• Capacidade de expressar-se escrita e oralmente com clareza.  
• Capacidade de trabalhar em equipes multi-disciplinares.  
• Capacidade de compreender, criticar e utilizar novas idéias e 

tecnologias para resolução de problemas.  
• Capacidade de aprendizagem continuada, sendo sua prática 

profissional também fonte de produção de conhecimento.  
• Habilidade de identificar, formular e resolver problemas na sua área 

de aplicação, utilizando rigor lógico-científico na análise da situação-
problema.  

• Estabelecer relações entre a Matemática e outras áreas do 
conhecimento  

• Conhecimento de questões contemporâneas.  
• Educação abrangente necessária ao conhecimento de impacto das 

soluções encontradas num contexto global e social.  
• Participar de programas de formação continuada.  
• Realizar estudos de pós-graduação.  (BRASIL, 2002, pág. 03-04). 

Área de Atuação 

Os egressos do Curso de Matemática modalidade Bacharelado, podem atuar como 

pesquisador nas áreas, por exemplo, de Análise (Equação Diferenciais Parciais ou Ordinárias), 

Álgebra e Geometria Diferencial após completar sua formação em Mestrado e Doutorado.  

 Fazendo um levantamento de como funciona o ensino de matemática constatamos que 

no Brasil, durante o período colonial, o ensino superior ficou escasso, uma vez que, somente 

os que fizessem parte da elite tinham acesso, e, além disso, cursavam o nível superior em 

outros países. Já no período imperial é que o número de cursos e faculdades aumenta. A 
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primeira universidade brasileira que se consolida é a do Rio de Janeiro, oferecendo os cursos 

de Engenharia, Direito e Medicina.   

 Em levantamento realizado por Alves (2009) constatou que com a criação da 

Universidade Federal de Sergipe, em 28 de fevereiro de 1967, o ensino de matemática se 

encontra fundamentado em nosso estado, uma vez que esse curso era ministrado na Faculdade 

Católica de Filosofia de Sergipe, na década de 1950. Os primeiros graduados em matemática 

de Sergipe foram Olga Andrade Barreto e Nalda Xavier de Oliveira, ocorrido em março de 

1955. 

 

Licenciatura ou Bacharelado? 

Escolher entre Licenciatura ou Bacharelado em Matemática é muito mais do que 

escolher uma habilitação. Esta escolha deve levar em conta sua vocação. A Licenciatura 

prepara professores para atuar nos níveis médio e fundamental, e o Bacharelado forma 

pesquisadores e professores para o ensino superior, em particular, professores para atuar nos 

cursos de bacharelado em matemática.  

Durante o primeiro ano do curso, em geral, alunos de Licenciatura e Bacharelado 

cursam juntos as mesmas disciplinas básicas: Cálculo, Álgebra Linear, Fundamentos de 

Geometria e outras disciplinas.  

A partir do segundo ano de curso, os alunos da Licenciatura iniciam também a 

formação profissional, com disciplinas envolvendo: política educacional, psicologia da 

educação, didática e metodologia do ensino, além de fazer estágio em estabelecimentos de 

ensino médio e fundamental. Enquanto os alunos de bacharelado dedicam-se a disciplinas 

mais específicas como Equações Diferenciais, Topologia, Análise e estudos dirigidos, 

preparando-o para a carreira de pesquisador em Matemática.  

A Licenciatura, assim como o Bacharelado, permite que o aluno continue seus estudos 

na pós-graduação: especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado. A diferença é que o 

Bacharel receberá uma carga maior de conteúdos matemáticos, preparando-o melhor para a 

carreira científica em Matemática e áreas afins. 

  

Mercado de Trabalho 

 

O Licenciado em Matemática pode atuar como professor em escolas públicas e 

particulares, de ensino médio e fundamental.  
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O Bacharel e o Licenciado também têm a opção de trabalhar como professor de ensino 

superior, para isto, o interessado deve fazer pós-graduação. Além da docência, existem outros 

setores do mercado que absorvem profissionais com diploma do curso de Matemática.  Porém, 

o bacharel está limitado a trabalhar, preferencialmente, nos cursos de bacharelado em 

matemática ou se ele tiver algum curso ou formação na área de matemática aplicada poderá 

trabalhar de forma interdisciplinar, principalmente, em projetos de pesquisa de grandes 

centros, em bancos ou instituições que necessitem de consultores na área como matemática 

atuarial, otimização, computação, dentre outras. 

 

METODOLOGIA DE PESQUISA   

 Entrevistamos alguns professores e alunos ingressos e egressos do curso de 

bacharelado e aplicamos seis questionários também a outros professores e alunos, os quais 

continham perguntas como: O que te motivou a prestar vestibular para o curso de Bacharelado 

em Matemática? Na sua concepção o que é ser bacharel em Matemática? A grade curricular, 

bem como os professores, lhe estimula a concluir a graduação? Por quê? O curso vem 

correspondendo as suas expectativas? Ao se formar, qual a sua perspectiva para o mercado de 

trabalho? 

Analisamos algumas grades dos cursos de bacharelado e de licenciatura em 

matemática e também alguns artigos que tratam de professores formadores de professores. 

Encontramos dificuldades em aplicar e entrevistar os estudantes e professores do bacharelado. 

Os estudantes pareciam inseguros para responderem e muitos professores estavam em recesso 

acadêmico. 

Tivemos acesso a 06 questionários, alunos com a média de idade de 23,4 anos, todos 

do sexo masculino, cursando do 1º ao 9º semestre. 

 

RESULTADOS 

 Dos dados coletados notamos que há uma distância entre a teoria e a prática. De um 

lado, temos os licenciados, almejando a docência, de outro os bacharéis com poucas 

expectativas de mercado de trabalho, a não ser se fizerem um curso de mestrado e/ou 

doutorado, para então, exercer a docência. Muitas vezes os bacharéis acabam ministrando 

aulas em um curso de licenciatura em matemática, contradizendo a idéia proposta por 

Fiorentini (2007) “o matemático tende a promover uma educação para a matemática 

priorizando os conteúdos formais dela e uma prática dela e uma prática voltada à formação 

de novos pesquisadores em matemática”(p. 03), idéia que antes do ingresso no curso não 
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passava pela mente dos alunos. Assim, com nenhuma formação na área educacional e, sem a 

preparação necessária, muitos bacharéis coordenam os cursos de licenciatura, elaboram 

grades e os próprios Projetos Pedagógicos desses cursos. Em vários casos, observamos que as 

grades dos cursos de licenciatura pouco falta para um bacharelado. 

 Analisando as mais diversas grades curriculares do país, comparando-as com a da 

Universidade Federal de Sergipe percebemos semelhanças e diferenças, mas ao aplicarmos o 

questionário, os alunos afirmam faltar um pouco mais de pesquisa na área de matemática 

aplicada, como também deveria haver disciplinas específicas da matemática aplicada na 

graduação do bacharel.  

 Segundo Alves (2009) a matemática licenciatura da UFS foi instituída em 1972, 

apenas no período diurno, pela Resolução nº 27/72, formando a sua primeira turma no 

segundo semestre de 1975, com apenas uma formanda. Até a implantação do bacharelado em 

1981, tinham-se 36 licenciados em matemática pela UFS, mas esse número aumenta no 

decorrer dos anos, até o segundo semestre de 2009, sendo que em 1998, foi instituído o curso 

de licenciatura em matemática no período noturno, o estado de Sergipe contava com um total 

de 422 professores de matemática formados pela instituição federal.  

Desde a criação até os dias atuais o curso de matemática bacharelado apresenta uma 

pequena procura, apesar de que antes o número de vagas era 10, passando recentemente a ter 

20 vagas disponíveis, porém nem todas as vagas são preenchidas, e atualmente, para tentar 

completar as vagas os gestores utilizam de meios como a transferência externa e interna, 

segundo uma entrevista informal com o chefe do DMA (Departamento de Matemática de São 

Cristóvão). 

A primeira reformulação curricular do curso de Matemática Licenciatura da 

Universidade Federal de Sergipe, proposta e aprovada em 1979, entrou em vigor a partir do 

segundo semestre de 1980 pela Resolução nº 22/79/CONEPE de 12 de dezembro de 1979, do 

Conselho de Ensino e Pesquisa. No ano de 1990 foi proposta a segunda reformulação 

curricular, a qual foi aprovada e entrou em vigor a partir de 1991. Outra reformulação 

aconteceu em 2006, conforme Resolução n° 13/2006/CONEP, de 28 de março de 2006, e deu-

se ênfase a Matemática relacionada aos ensinos fundamentais e médios. 

Na última reformulação a grade veio atender os objetivos do Projeto Pedagógico do 

Curso de Matemática Licenciatura, ao que preceitua o Decreto n° 5.626 de 22 de dezembro de 

2005 que contempla a disciplina LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais como componente 

curricular obrigatório, e à Resolução CNE/CP n° 2, de 19 de fevereiro de 2002, normatizando 

as atividades complementares em consonância com as Diretrizes Curriculares do Curso e 
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estabelecendo 400 horas de prática como componente curricular, vivenciados ao longo do 

curso. Essa reformulação entra em vigor a partir do primeiro semestre de 2010. (Fonte: DMA – 

Departamento de Matemática da Universidade Federal de Sergipe). 

 Examinando as grades curriculares dos bacharelados e licenciaturas de Universidade 

Federal de São Carlos - UFSCar e da UFS observamos que a do bacharelado em matemática 

possui disciplinas de outras áreas, além da formação específica em matemática que um 

bacharel deve ter, isso coloca em questão que o matemático não deve estar fechado a outras 

áreas do conhecimento.  

 A licenciatura em Matemática, das duas instituições, enfoca disciplinas como: 

Fundamentos de Matemática, Vetores e Geometria Analítica, Psicologia da Aprendizagem, 

História da Matemática, Cálculo Numérico I. Já, entre os cursos de Bacharelado, as 

semelhanças são as disciplinas como: Estruturas Algébricas I, Variáveis Complexas, 

Equações Diferenciais Parciais.   

 As diferenças presentes entre os cursos de licenciatura dessas duas instituições (UFS e 

UFSCar) estão, principalmente, na oferta das disciplinas: Análise na Reta e Introdução à 

Análise para licenciandos (respectivamente). A UFSCar oferece a disciplina de Desenho 

Geométrico como obrigatória para os licenciandos e a disciplina O Ensino de Matemática 

através de Problemas, o que retrata a preocupação em preparar os futuros professores de 

maneira diferenciada dos bacharéis, pois além das disciplinas normalmente ofertadas para a 

licenciatura eles se preocupam em um curso de análise especialmente ministrado a eles. Já as 

diferenças nas grades do Bacharelado são: a disciplina Modelagem Matemática I da UFSCar, 

que trata da resolução de problemas, além das modelagens vistas na disciplina de Equações 

Diferenciais Ordinárias, isto aponta na direção do egresso vir a trabalhar em uma área mais 

aplicada e/ou possibilitar a ele uma visão matemática mais ampla do que normalmente é 

proposto. Outra diferença presente é a disciplina de Didática constar como obrigatória na 

grade de um bacharelado, fato que mostra uma preocupação com a possibilidade desse 

bacharel se tornar um professor. 

 Apresentamos alguns resultados referentes às concepções dos estudantes mediante a 

migração do bacharelado. Para fundamentar a pesquisa tomamos como base a difícil missão 

de encontrar alunos bacharéis, professores que tenham graduação em bacharelado, para 

responderem o questionário, uma vez que, são poucos os alunos que continuam no curso e 

alguns professores que são de áreas afins. 

 No questionário dos alunos pudemos obter as informações seguintes, categorizadas 

como: motivação, o que é ser bacharel, grade curricular e expectativas. 
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Motivação 

Gráfico 1 

Relativo à motivação para fazer o Bacharelado 

0

1

2

3

4

5

6

Ingresso fácil 

na UFS 

através do 

Bacharelado

Orientação 

em fazer o 

curso de 

Bacharelado

Gostar de 

Matemática 

e não querer 

ser professor

Fazer 

Mestrado e 

Doutorado

Interesse 

pela pesquisa

O que te motivou a prestar vestibular para 

o curso de Bacharelado em Matemática?

Número de alunos

 
 Como podemos observar a maioria dos alunos não gostam da área de educação 

matemática e, por isso, prestaram vestibular para bacharelado em matemática, não sendo esse 

o único motivo. Outro fato relevante é o fácil acesso a universidade, como também o interesse 

da pesquisa em matemática. 

   

O que é ser bacharel 

Gráfico 2 
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 Percebe-se que o aluno, em sua maioria, acredita que ser bacharel é ser pesquisador, 

assim como, ter interesse pela matemática aplicada.  

 

Grade Curricular 

 Percebemos algumas controvérsias quanto às respostas dessa categoria. Os que 

responderam sim justificaram que a grade curricular aborda todos os campos da matemática 

pura e aplicada, que o departamento possui uma boa equipe de professores e que esses 

estimulam a conclusão do curso. Já os que responderam parcialmente, sugerem mudança na 

grade curricular, propondo uma maior inserção de disciplinas de matemática aplicada. 

 
Expectativas 
 
Gráfico 3 

Relativo às expectativs 
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 Dentre os alunos que disseram não um afirmou que o curso apresenta disciplinas 

voltadas para a área da educação matemática (História da Matemática), enquanto outro não 

justificou. Já os que disseram sim, afirmaram que o curso oferece um conhecimento maior nas 

diversas áreas da matemática e ainda, que o curso está propiciando um conhecimento além 

das expectativas. Outros afirmam que o curso deveria incentivar a pesquisa em matemática, 

acham que as mesmas não são levadas a sério e percebem a necessidade de disciplinas 

específicas.  



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 11 

 Ao se formar, qual a sua perspectiva para o mercado de trabalho? Nessa questão, 

busca-se entender qual a visão que os alunos tinham e tem do curso de bacharelado. Dentre as 

respostas, há os que acreditam que não há mercado de trabalho específico para o bacharel. Em 

contrapartida, outros colocam o fato de que fazendo o mestrado e o doutorado, poderá 

trabalhar na área de pesquisa ou empresas privadas, como também serem professores 

universitários. Ou ainda, prosseguirem em áreas afins da matemática, como a economia, a 

estatística, dentre outras. 

 Também aplicarmos questionários a ex-alunos do curso de bacharelado e vimos os 

motivos pelo qual eles optaram pelo curso, assim como, o que os levou a transferirem para a 

licenciatura em matemática.   

 O motivo pelo qual a maioria dos alunos procura o curso de bacharelado em 

matemática é o fácil ingresso no nível superior. Na concepção deles sobre o que é ser bacharel 

em matemática, permeia o fato de ser um pesquisador em matemática, alguém que busca fazer 

novas descobertas, provar novos teoremas, dentre outras funções.   

 Alguns alunos afirmaram que nem a grade, nem os professores lhes estimularam a 

concluírem a graduação, pois, o curso não vinha correspondendo com as suas expectativas, 

além do fator mercado de trabalho, que foi de suma importância para a transferência para a 

licenciatura em matemática. 

 Entrevistamos um ex-aluno de bacharelado que concluiu a graduação e que hoje atua 

como professor do DMAI (Departamento de Matemática de Itabaiana). Ele afirma que o 

motivo que o levou a fazer o curso de bacharelado em matemática foi uma conversa com seu 

professor de matemática do ensino médio, que o ajudou a entender que seu perfil era de um 

estudante de bacharelado, pois, estudaria diversos ramos da matemática e depois, poderia 

escolher qual deles seguir no mestrado. A concepção que o mesmo tem sobre o que é ser 

bacharel em matemática é um profissional com formação sólida em conteúdos matemáticos 

que pode atuar em projetos de áreas afins, como na engenharia ou então, partir para um 

mestrado na área.  Para ele a grade curricular bastante diversificada estimulou-o a concluir, 

“mas o principal da minha formação (ou talvez o diferencial) foi a iniciação científica e o 

estágio em um laboratório em modelagem e simulação do Departamento de Engenharia 

Química”, afirma o ex-aluno. Ele afirma ainda que o curso de bacharelado ajudou-o muito no 

mestrado e que boa parte das disciplinas de mestrado foi como complemento dos 

conhecimentos básicos aprendidos no bacharelado, “Um profissional com boa formação 

matemática, como um bacharel em matemática serve como um ´coringa´”(trecho retirado da 

entrevista). De uma maneira geral, o entrevistado afirmou que o aluno bacharel em 
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matemática pode atuar na área de informática, em projetos de engenharia ou coisas do tipo. 

Afinal, sua formação ajudou a ser um ótimo solucionador de problemas e aqueles campos 

estão repletos de problemas matemáticos que precisam de soluções criativas e práticas. 

(trecho retirado da entrevista). 

 

Formandos pelo DMA da UFS: 1975-2009 

Gráfico 4 

Relativo ao número de formandos pelo DMA da UFS 
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(Fonte: DAA – Departamento de Administração Acadêmica) 

Fazendo uma comparação entre ingressos e egressos no curso de Licenciatura em 

matemática observamos no gráfico 4 o número de formados é considerável uma vez que a 

cada ano são ofertadas 50 (cinqüenta) vagas. Em contrapartida, no curso de Bacharelado em 

Matemática o número de formados é muito pequeno comparado ao número de vagas que são 

ofertadas anualmente, antes 10 (dez) vagas e recentemente aumentou para 20 (vinte) 

reforçando a hipótese de que neste último curso o percentual de evasão é maior que o 

primeiro.   

 

CONCLUSÕES 

 

 Esse trabalho teve por objetivo fazer uma análise inicial de questões pertinentes à 

formação acadêmica e que serve como reflexão para o desenvolvimento dos cursos de 

licenciatura e bacharelado. Questões como: quais as causas da diminuição do número de 

formados em bacharelado em Matemática? Como estão sendo formados esses profissionais? 
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Como lidar com o alto índice de evasão e reprovação nesse curso? Esses e outros 

questionamentos devem estar presentes no contexto educacional, político e social de uma 

universidade. 

 Ainda hoje a matemática é considerada uma disciplina complicada. Nos cursos de 

graduação sobram vagas em muitas universidades. 

 Em uma entrevista, em 2005, ao Jornal Beira do Rio, da Universidade Federal do Pará, 

o professor João Lucas Barbosa - na época, presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, 

quando indagado sobre qual é a realidade do mercado para o profissional em Matemática no 

Brasil ele afirma: 

Há duas grandes vertentes de emprego para o profissional da matemática. A 
primeira é ele ser professor universitário e a segunda é trabalhar em alguma 
empresa. E ainda tem o licenciado, que trabalha no ensino médio e 
secundário. Mas professor universitário é o emprego mais comum. Na 
matemática há muito mais vaga de emprego que candidatos. O número de 
doutores que está sendo formado não chega a cobrir os que estão se 
aposentando. Para aqueles que têm mestrado, a oferta de empregos já é 
muito grande. As universidades privadas brigam por professores que têm 
mestrado. Os que têm doutorado, nem se fala... não dá nem para as 
universidades federais. (BARBOSA, 2005) 
 

Talvez, esse possa ter sido o quadro de demanda profissional na época, mas 5 anos 

depois muita coisa mudou. Nem as universidades privadas brigam por professores e nem 

podemos dizer que existem ofertas de emprego para matemáticos em empresas, 

principalmente se for pública, na qual o ingresso é, em geral, por concurso. De fato de 

estamos falando sobre profissionais da área de Matemática Atuarial ou Estatística, ai sim, 

existem ofertas de trabalho nos mais variados campos empresariais. Porém, para um 

matemático puro sobra quase que somente a oportunidade de trabalhar em uma universidade, 

ministrando aulas. 

Questionado sobre qual o perfil que o profissional de matemática deve ter, ele coloca 

O profissional de matemática hoje tem que ter doutorado, o bacharel é uma 
profissão incompleta. Para trabalhar nas universidades ou em empresas, ele 
tem que ter doutorado. Agora se ele vai para o ensino médio, basta ter uma 
graduação, mas assim mesmo eu recomendaria que ele de vez em quando 
voltasse à universidade. Hoje em dia, há a possibilidade de as pessoas 
formadas voltarem à universidade para fazer novas disciplinas, para se 
manterem atualizadas. E isso é importante porque pode se estabelecer um 
link entre a universidade e o ensino médio, o que não existe atualmente. 
(BARBOSA, 2005) 
 

 Em outro momento ele se posiciona sobre a matemática ser considerada um “bicho-de-

sete-cabeças”  
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“Sim, infelizmente. Mas quem consegue aprender a matemática considera 
que ela é a ciência mais fácil do mundo. E por uma razão muito simples: na 
matemática você não precisa decorar nada. É uma ciência lógica, você 
deduz tudo. E ela é uma linguagem. A linguagem das ciências. No 
vestibular, os alunos se dividem entre os que gostam de matemática e os 
que não gostam. Por que se você não gosta de matemática, você vai ter 
dificuldades em física, química, biologia e no futuro também em sociologia, 
psicologia... Porque todas as ciências estão evoluindo e usam cada vez mais 
matemática. É uma questão de tempo. Na Sociedade Brasileira de 
Matemática, nós acreditamos que o problema não está no aluno. Em todos 
os testes que aplicamos, encontramos alunos com potencial gigantesco para 
aprender matemática. Agora, se você tem um professor que diz que 
matemática é difícil ainda quando você é muito jovem, você vai acreditar 
pro resto da vida que matemática é difícil. Se ele lhe coloca um problema 
que está muito acima da sua capacidade de resolver, você vai considerar que 
aquilo não é uma das coisas mais fáceis que você pode aprender na vida. É 
uma questão de ajuste do ensino.” ( BARBOSA, 2005) 
 

 Por fim, reflitamos sobre as seguintes questões: Será que o realmente não falta 

emprego para um matemático, doutor em matemática, além de ministrar aulas nos cursos de 

licenciatura e bacharelado? Será que a oferta de cursos de bacharelado está diminuindo aliás, 

também está diminuindo não só a procura de alunos por tal curso mas, da mesma forma, o 

número de formandos? Têm surgido novos cursos de bacharelado em matemática? Essas são 

algumas questões que devemos repensar enquanto formadores de profissionais para o 

mercado de trabalho.  

 Dessas reflexões percebemos um mercado de trabalho bem limitado para um bacharel 

em Matemática, apesar de que alguns Matemáticos dizerem o contrário. Sem outras chances 

de trabalho resta aos bacharéis ministrarem aulas, principalmente, nas licenciaturas ou 

prestarem concursos públicos. Assim, muitos desistem do curso migrando para cursos como 

licenciaturas, administração, engenharia e outros. 

 

                                                           
1 Graduando, GEA, Licenciatura Matemática UFS. 
2 Doutora em Educação Matemática, GREECIM, GEPEMEC, Departamento de Matemática- Itabaiana. 
3 Graduando, GEA, Licenciatura Matemática UFS. 
4 Graduanda, GEA, Licenciatura Matemática UFS. 
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