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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 A origem da questão 

 

 

Quando a autora começou a ministrar aulas de Matemática na rede estadual, em 

Curitiba, no Paraná, em 1998, sentia que o seu medo de não conseguir manter a disciplina em 

sala de aula a levava a ser uma professora rígida e extremamente fechada. Preocupava-se mais 

com a quantidade do que com a qualidade do conteúdo, e de modo algum se permitia 

demonstrar qualquer afeição pelos alunos.  

Com o passar dos anos compreendeu que manter contato, ter amizade e dar crédito aos 

alunos poderia ajudá-la a conduzir suas aulas de maneira mais leve e que com isso iria 

ganhando a atenção e o respeito dos estudantes, ao contrário do que temia inicialmente. À 

medida que vínculos de amizade foram sendo construídos, à medida que o ambiente da sala 

de aula se tornava mais acolhedor tanto para os alunos quanto para a professora, a qualidade 

das aulas crescia significativamente. 

Aos poucos, com o ganho de experiências e as vivências do cotidiano escolar, 

começou a compreender como a dimensão afetiva era importante na sala de aula e como as 

questões de relacionamento entre o professor e seus alunos poderiam influenciar tanto 

positiva quanto negativamente o trabalho a ser desenvolvido. 

Leite (2006) comprova em seus estudos e nas pesquisas de seus orientandos, que 

afetividade e cognição caminham juntas nos processos de mediação entre alunos e objetos de 

conhecimento, que aqui são os conteúdos matemáticos.  

Um artigo que chama a atenção sobre as questões de afetividade e o ensino e a 

aprendizagem de Matemática é o de Rômulo Lins, que, ao discutir um estudo de Célia 
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Hoyles, relata que ela investiga a relação entre a afeição pelo professor e o gosto pela 

disciplina ensinada, e afirma que: 

O resultado a que ela chegou era o de que com relação à Matemática, muito 

mais do que em outra disciplina, havia uma forte correlação positiva entre 

gostar do professor e gostar da matéria, isto é, na grande maioria dos casos 

alunos se colocavam em “gostar do professor e gostar da matéria” ou em 

“não gostar do professor e não gostar da matéria”. Nos outros casos, 

cruzados, muito poucos. (Lins, 2004, p. 93) 

Este estudo de Célia Hoyles sugere, de forma talvez surpreendente, que existe entre os 

alunos uma pré-disposição para gostar de determinadas disciplinas dependendo do professor 

que as ministra. Especificamente, o sucesso ou o fracasso em Matemática talvez esteja 

relacionado mais com a postura do professor em sala de aula, ao seu modo de trabalhar com 

os alunos, do que com a Matemática propriamente dita. Esta observação pode ser um 

importante ponto de partida, pois a hipótese enunciada por Hoyles parece corroborar de forma 

expressiva com a experiência da autora desta pesquisa e com suas reflexões diante dos relatos 

de alguns de seus alunos ao longo dos últimos anos, nos quais pode observar alguns 

superando seus “traumas”, até mesmo com relação à formulação de dúvidas em voz alta, um 

obstáculo tão comum no processo de ensino e aprendizagem, através do contato mais afetuoso 

que procurou ter com eles. Certa vez teve o prazer de ouvir de um aluno: “sua maneira de 

explicar e sua atenção foram essenciais para que eu aprendesse Matemática”. 

Outra autora que traz em suas pesquisas as questões da afetividade em relação ao 

objeto de conhecimento é Gomes Chacón, falando das possíveis reações do aluno diante da 

Matemática: 

Ao aprender matemática, o estudante recebe estímulos contínuos associados 

a ela – problemas, atuações do professor, mensagens sociais, etc. – que 

geram nele certa tensão. Diante destes estímulos reage emocionalmente de 

forma positiva ou negativa. Essa reação está condicionada por suas crenças 

sobre si mesmo e sobre a matemática. Se o indivíduo depara-se com 

situações similares repetidamente, produzindo o mesmo tipo de reações 

afetivas, então a ativação da reação emocional (satisfação, frustração, etc.) 

pode ser automatizada e se “solidificar” em atitudes. Essas atitudes e 

emoções influem nas crenças e colaboram para sua formação. (Chacón, 

2003, p.23). 

Assim, tendo em vista as “novas concepções teóricas centradas nos determinantes 

culturais, históricos e sociais da condição humana, [...], criaram-se as condições para uma 

nova compreensão sobre o papel das dimensões afetivas no desenvolvimento humano, bem 
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como das relações entre razão e emoção” (Leite, 2006, p.17), é que se pretende analisar e 

compreender quais as relações que se estabelecem entre o aluno e o objeto de conhecimento, 

no caso a Matemática, capazes de produzir o gosto e o sucesso nesta disciplina. 

De fato, segundo Leite, “a qualidade da relação que se estabelece entre sujeito e objeto 

é também de natureza afetiva e depende da qualidade da história de mediações vivenciadas 

pelo sujeito em relação ao objeto, no seu ambiente cultural, durante sua história de vida.” 

(Leite, 2006, p. 18). 

Então, com o desejo de investigar mais profundamente as questões relativas à 

afetividade e à qualidade da mediação entre o sujeito (aluno) e o objeto de conhecimento (a 

Matemática), este trabalho tem como referencial teórico principal os estudos sobre emoções e 

afetividade produzidos por Henri Wallon e Lev Semyonovitch Vygotsky.  

Tanto Wallon quanto Vygotsky apresentam em suas teorias as questões sociais como 

um dos principais fatores do desenvolvimento humano. Para o primeiro, a indissociabilidade 

entre o biológico e o social são questões, no homem, “estreitamente complementares desde o 

seu nascimento”. Para o segundo, “as características tipicamente humanas [...] resultam da 

interação dialética do homem e seu meio sociocultural.” (Rego, 2009, p.41). Mais ainda, “o 

pressuposto da mediação é fundamental na perspectiva sócio-histórica justamente porque é 

através dos instrumentos e signos que os processos de funcionamento psicológico são 

fornecidos pela cultura.” (Ibidem, p.43).  

 

 

1.2 Objetivos 

 

 

A questão motivadora para este trabalho é: quais são os fatores que favorecem ou 

estimulam o sucesso na aprendizagem de Matemática? E, mais especificamente, de que 

maneira a mediação realizada pelo professor entre o sujeito (aluno) e o objeto de 

conhecimento (a Matemática), promove o sucesso do aluno nesta disciplina?  



15 

 

 

 

Para tanto, uma reflexão em torno de questões ligadas ao par sujeito-objeto do 

conhecimento e as relações afetivas entre o aluno e o professor de Matemática, serão objetos 

de investigação nesta pesquisa.  

 

 

1.3 Procedimentos metodológicos 

 

 

Para a metodologia utilizada na pesquisa os trabalhos de, entre outros autores, Simão 

(1986), Larocca (1996), Zanelli (1992), Grota (2000), Leite e Colombo (2006) serão fontes da 

fundamentação teórica. Em função do problema, das questões e dos objetivos que orientam a 

investigação, o método das entrevistas recorrentes será o escolhido. No decorrer do processo 

das entrevistas recorrentes far-se-á necessária a semi-estruturação da pesquisa qualitativa, em 

que as intervenções dialógicas da pesquisadora também serão fundamentadas nas referências 

da introdução à pesquisa qualitativa de Bogdan e Biklen (1994).  

O método das entrevistas recorrentes, ou interação recorrente nas palavras de Simão, 

uma forma de coleta e análise de dados que se caracteriza por um processo de reciprocidade 

entre o pesquisador/entrevistador e o sujeito de pesquisa que “propicia a construção do 

conhecimento sobre um tema de maneira partilhada e planejada. Ambos podem ser vistos 

como dois atores: um pretende conhecer o fenômeno, mas é o outro que detém a experiência 

do mesmo, a qual faz parte de sua constituição, de sua subjetividade”. (Simão, 1983 apud 

Leite e Colombo, 2006, p.128) 

Uma vez que a pesquisa está relacionada ao sucesso escolar na disciplina de 

Matemática e de como se dá este processo ou quais seriam os possíveis fatores que o 

determinam, os sujeitos das entrevistas serão, preferencialmente, alunos do terceiro ano do 

Ensino Médio que, necessariamente, tenham vivenciado um processo bem sucedido em sua 

relação com a Matemática. A escolha de cada sujeito está ligada à sua história de vida, e ao 

fato, de que o método das entrevistas recorrentes, segundo Simão, é uma construção de 
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conhecimento que se dá entre o entrevistador e o entrevistado, pois, “ao longo do tempo, sob 

as condições da própria interação, as informações sobre o tema vão se modificando, se 

transformando, e é a esse processo [que a autora chama] de construção de conhecimento.” 

(Simão, 1989, apud Zanelli, 1992, p.57). 

Os alunos que necessária e comprovadamente obtiveram sucesso em suas vidas 

escolares na disciplina de Matemática serão indicados por seus professores ou por suas 

instituições de ensino e assim os critérios para a participação na pesquisa serão: a) o aluno 

selecionado é tido como um bom aluno em Matemática; b) o aluno selecionado afirma 

"gostar" de Matemática. 

Observa-se que o método de coleta de dados utilizado consiste em reapresentar ao 

sujeito de pesquisa seus relatos de maneira que “na segunda sessão o sujeito conta para 

prosseguir seu relato, com a reapresentação sistematizada do que havia dito na primeira 

sessão [...]; na terceira sessão com o que havia dito na segunda e na primeira, e assim por 

diante” (Simão, 1989 apud Zanelli, 1992, p.60). Nesse sentido, faz-se necessário estabelecer 

uma pergunta norteadora de pesquisa, para que, a partir dela, a pesquisadora promova 

interações recorrentes com o sujeito até que juntos cheguem ao esclarecimento da situação 

inicialmente proposta. No presente caso, a pergunta norteadora inicial das interações, será: 

Seus professores de Matemática ou sua instituição de ensino o indicaram como um bom aluno 

em Matemática e você mesmo afirma gostar de Matemática. Quais seriam as razões que o 

levam a ser um aluno bem sucedido nesta disciplina?  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 Pensamento, linguagem e formação de conceitos 

 

 

Uma das questões que motiva esta pesquisa diz respeito à relação entre conhecimento 

e linguagem, no que concerne ao aprendizado de Matemática. Para alguns autores como, por 

exemplo, Enzensberger (1997), a linguagem matemática parece ser objeto de fascínio e medo. 

Nos livros e no quadro negro, números, símbolos e sinais se misturam, gerando em algumas 

pessoas a impressão de se estar tratando, com eles, de coisas absolutamente misteriosas. Não 

por acaso, filmes e livros exploram esta faceta da disciplina, atribuindo à Matemática 

segredos cuja compreensão seria privilégio de gênios, quando não de magos ou bruxos. 

Na contramão desta tendência, professores procuram mostrar a Matemática como algo 

que todas as pessoas podem aprender, através de esforço e estudo. Contudo, mesmo quando 

conseguem ensinar conteúdos importantes, nem sempre os professores são bem sucedidos no 

esforço de dar inteligibilidade
1
 à linguagem matemática.  

Resulta disso que, por vezes, os estudantes aprendem a utilizar a linguagem 

matemática, porém, sem compreendê-la; sem compreender, por exemplo, porque resolvem 

certos problemas de uma forma e não de outra. A Matemática é apresentada como um 

conjunto de regras, algoritmos, esquemas para serem imitados, sem que a linguagem 

matemática seja efetivamente compreendida; os estudantes tornam-se capazes de reproduzir 

procedimentos ensinados, desde que as circunstâncias se repitam, mas acabam não 

desenvolvendo a habilidade de pensar matematicamente.  

 

                                                 
1
 Inteligibilidade: qualidade, caráter de uma coisa inteligível (inteligível: que pode ser facilmente compreendido: 

discurso inteligível). Disponível em: Dicionário do Aurélio http://www.dicionariodoaurelio.com/Inteligibilidade, 

acessado em 30 de julho de 2010.  

http://www.dicionariodoaurelio.com/Inteligibilidade
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John Dewey, em seu livro Como pensamos, afirma que: 

Compreender é apreender a significação... Apreender a significação de uma 

coisa, de um acontecimento ou situação é ver a coisa em suas relações entre 

outras coisas... Contrariamente, aquilo a que chamamos coisa bruta, a coisa 

sem sentido para nós, é algo cujas relações não foram apreendidas (Dewey, 

1953 apud Machado, 1993, p.35). 

A citação acima dá alguns indícios da forma pela qual compreensão e significação 

estão ligadas. Dewey afirma que são brutas as coisas com as quais não conseguimos 

estabelecer comunicação. São brutas porque não sabemos como dispô-las ou por onde pegá-

las, como se estivéssemos tratando de um quadro confuso que colocamos na parede 

desconfiando que talvez esteja na posição invertida. Começamos então a perceber que há uma 

relação entre não conseguir aprender algo e não conseguir atribuir significado ao que deveria 

ser aprendido, aos objetos que surgem e às relações que são propostas ao longo do processo 

de aprendizagem.  

Segundo Machado, N. J., para suprir esta deficiência, “é necessário criar uma situação 

[na qual] conhecimento e significado se articulem, por meio de esforços de linguagem, 

abstração e concretude”. (1993, p. 35). Esta observação, no que diz respeito ao ensino de 

Matemática, pode ser interpretada da seguinte forma: a fala, as atitudes em sala de aula do 

professor não podem conter apenas informações, é necessário que produzam significados. 

Dito de outra forma, é necessário que a maneira segundo a qual o professor apresenta os 

assuntos que concernem à disciplina leve os estudantes a compreender os termos e problemas 

da Matemática como subjetivamente racionais – por oposição à idéia de que a Matemática 

contém verdades objetivas que os alunos devem aceitar e aplicar de forma eficaz ainda que 

não as compreendam.  

Para dar mostra de quais são as dificuldades ao refletir sobre estes pontos, pode-se ter 

como exemplo um relato de Jung, retirado do seu livro Memórias, sonhos e reflexões, onde se 

observa sua ligação com os assuntos da escola e, em particular, da Matemática. Sucedem-se 

palavras de desespero: angústia, horror, desalento, mal-estar... 

O colégio me aborrecia. Tomava muito tempo que eu teria preferido 

consagrar aos desenhos de batalhas ou a brincar com fogo. O ensino 

religioso era terrivelmente enfadonho e as aulas de matemática me 

angustiavam. A álgebra parecia tão óbvia para o professor, enquanto para 

mim os próprios números nada significavam: não eram flores, nem animais, 

nem fósseis, nada que pudesse representar, mas apenas quantidades que se 
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produziam contando [...] Para minha surpresa, os outros alunos 

compreendiam tudo isso com facilidade. Ninguém podia me dizer o que os 

números significavam e eu mesmo não era capaz de formular a pergunta. 

Com grande espanto descobri que ninguém entendia a minha dificuldade [...] 

O fato de nunca ter conseguido encontrar um ponto de contato com as 

matemáticas (embora não duvidasse que era possível calcular validamente) 

permaneceu um enigma por toda minha vida. O mais incompreensível era a 

minha dívida moral quanto à matemática [...] A aulas de matemática 

tornaram-se um horror e o meu tormento. Mas como tinha facilidade nas 

outras matérias, que me pareciam fáceis, e graças a uma boa memória visual, 

conseguia desembaraçar-me também no tocante à matemática: Meu boletim 

geralmente era bom, mas a angústia de poder fracassar e a insignificância de 

minha existência diante da grandeza do mundo provocavam em mim não 

apenas mal-estar, mas também uma espécie de desalento mudo que acabou 

por me indispor profundamente com a escola. (Jung, 2006, pp. 58-59, grifo 

nosso). 

Para tentar compreender essa situação, que parece bastante representativa, dá-se 

prosseguimento à construção do referencial teórico por meio dos trabalhos de Vygotsky, com 

atenção explícita e voltada às suas reflexões sobre a relação entre pensamento e linguagem. 

Procurando entender, em particular, o que Jung quis dizer quando afirmou que, para ele, os 

números nada significavam. 

 

 

2.2 Pensamento e linguagem: Lev Semenovich Vygotsky  

 

 

Para começar, coloca-se a seguinte pergunta: o que é compreender? Esta pergunta 

remete à forma como se pensa. Ora, para compreender o pensamento, segundo Vygotsky, é 

preciso estudar a relação entre este e a linguagem. Segundo ele “é no significado da palavra 

que o pensamento e a fala se unem em pensamento verbal. É no significado, então, que 

podemos encontrar as respostas às nossas questões sobre a relação entre o pensamento e a 

fala”. (Vygotsky, 1989, p.4). 

Este excerto, enunciando de forma aparentemente simples a indissociabilidade entre 

pensamento e fala, com a mediação do significado, sugere um caminho para a construção do 
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sucesso em Matemática – que aponta, como se espera mostrar, para a importância da 

argumentação em sala de aula como condição para a produção de significados, pois, “uma 

palavra sem significado é um som vazio, que não mais faz parte da fala humana”. (Vygotsky, 

1989, p. 4).  

Para Vygotsky o fundamento da linguagem comunicativa se encontra no significado 

da palavra, pois, segundo ele, o significado é parte integrante da palavra, e portanto, está tanto 

no “domínio da linguagem quanto do pensamento”. (Vygotsky, 1989, p. 4).  

Pode-se então dizer que a relação entre o pensamento e a linguagem é de mão dupla: 

não pensamos sem a mediação da linguagem e não produzimos sentido sem atribuir um 

significado ao que falamos. 

Vygotsky conduziu suas pesquisas por meio de um método chamado de “análise em 

unidades” onde o referido termo, “unidade”, era tido como: “um produto de análise que, ao 

contrário dos elementos, conserva todas as propriedades básicas do todo, não podendo ser 

divido sem que [estas propriedades se] percam”. (1989, p.4). Para ele, a “unidade do 

pensamento verbal” que continha este predicado era a essência de cada palavra, ou seja, seu 

significado. 

Uma das mais importantes descobertas de Vygotsky, no curso de suas pesquisas sobre 

o pensamento e a fala na criança, foi a de que por volta dos dois anos de idade “as curvas da 

evolução do pensamento e da fala, até então separadas, encontram-se e unem-se para iniciar 

uma nova forma de comportamento”. (1989, p.37).  

E Stern, citado por Vygotsky, mostra em suas pesquisas que a maior descoberta na 

vida de uma criança é que “cada coisa tem seu nome” (Stern, 1914, apud Vygotsky, 1989, p. 

37). Mas Vygotsky (1989) deixa claro que esta descoberta tornar-se-á realmente possível 

quando “pensamento e fala atingirem um elevado nível de desenvolvimento”, e que esta 

descoberta é no sentido de que, aquela palavra para criança, distingue, particularmente, uma 

coisa de outra do mesmo gênero daquele objeto que ela está nomeando, mais do que o 

símbolo que dá significação ao objeto. A possibilidade é a de que a criança apreenda a 

“estrutura externa palavra-objeto” antes que a “estrutura simbólica interna”, e não que seja 

possível que uma criança de aproximadamente dois anos “seja capaz de „descobrir‟ a função 

simbólica da fala”. (Vygotsky, 1989, p.43, ênfase do autor). 
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Neste sentido, o desenvolvimento da fala, prossegue Vygotsky, “obedece às mesmas 

leis que o desenvolvimento de todas as outras operações mentais que envolvem o uso de 

signos, tais como o ato de contar ou a memorização mnemônica
2
”. (Vygotsky, 1989, p. 40).  

Ainda segundo o mesmo autor, essas operações se desenvolvem em quatros estágios: 

no primeiro, a fala pré-intelectual e o pensamento pré-verbal; no segundo, a criança faz 

experiências com o uso de instrumentos, contando com suas experiências e com as relações 

com seu próprio corpo; no terceiro – a fala egocêntrica – as operações passam a caracterizar-

se pela introdução no pensamento de signos exteriores. Operações externas passam a ser 

usadas como auxiliares na solução de problemas internos. A criança adquire, aqui, a 

capacidade de contar com os dedos e desenvolve a fala. Vygotsky argumenta que a fala 

egocêntrica na criança “além de ser um meio de expressão e de libertação da tensão”, também 

é “um instrumento do pensamento” por buscar, internamente, a solução de problemas. No 

último estágio, denominado de estágio do crescimento interior, ocorre a interiorização de 

operações que antes eram apenas externas. A criança adquire a capacidade de contar 

mentalmente, começando a fazer uso de uma memória aqui chamada de “memória lógica” 

com a qual é capaz de efetuar operações em “relações intrínsecas e com signos interiores”. 

Neste estágio a criança desenvolve a chamada fala interior ou fala silenciosa. (Vygotsky, 

1989, p. 40). 

Dessa fala silenciosa, que ocorre a partir do quarto estágio no desenvolvimento da fala 

na criança, Vygotsky afirma:  

[...] chegamos à conclusão que a fala interior se desenvolve mediante um 

lento acúmulo de mudanças estruturais e funcionais; que se separa da fala 

exterior das crianças ao mesmo tempo que ocorre a diferenciação das 

funções social e egocêntrica da fala; e, finalmente, que as estruturas da fala 

dominadas pela criança tornam-se estruturas básicas de seu pensamento. 

(Vygotsky, 1989, p. 44). 

De forma mais clara, Vygotsky, sintetiza suas reflexões, fala sobre o desenvolvimento 

do pensamento, dizendo que este “[...] é determinado pela linguagem, isto é, pelos 

instrumentos lingüísticos do pensamento e pela experiência sócio-cultural da criança. [...] O 

crescimento intelectual da criança depende de seu domínio dos meios sociais do pensamento, 

isto é, da linguagem”. (Vygotsky, 1989, p. 44). 

                                                 
2
 Arte de ajudar as operações da memória. / O que é fácil de memorizar e, por associações, possibilita a 

recordação de coisas mais difíceis de reter. Disponível em: http://www.dicionariodoaurelio.com/Mnemonica. 

Acessado em: 31 jul. 2009. 

http://www.dicionariodoaurelio.com/Mnemonica
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Pode-se afirmar, portanto, que a linguagem possui um papel central para o crescimento 

intelectual da criança; já que este crescimento tem como ponto determinante o processo 

histórico-cultural, ou seja, depende das diversas formas sob as quais uma criança é 

incorporada ao mundo da cultura e das relações sociais. 

Tem-se, assim, que a construção cultural dos indivíduos, a internalização dos 

conceitos (como espaço e tempo) através dos quais o mundo ganha sentido, ocorrem ao longo 

do seu processo de desenvolvimento. Para Vygotsky, um dos pontos mais importantes de sua 

pesquisa foram os estudos sobre a formação de conceitos pela criança. Para o melhor 

entendimento desta questão, é necessário entender como ele conduziu suas pesquisas e quais 

os resultados obtidos sobre este assunto considerado por autores e pesquisadores, tão 

importante para o ensino e a aprendizagem do indivíduo. 

 

 

2.2.1 A formação de conceitos 

 

 

Vygotsky, em seu Estudo Experimental da Formação de Conceitos, revelou que para a 

compreensão de como o “homem aprende a organizar e a dirigir o seu comportamento [é 

necessário entender que] todas as [suas] funções psíquicas superiores
3
 são processos 

mediados, e [que] os signos constituem o meio básico para dominá-las e dirigi-las. [Este] 

signo mediador, é incorporado à sua estrutura como uma parte indispensável, [que] na 

verdade [constitui-se como] a parte central do processo como um todo. [Assim], na formação 

de conceitos esse signo é a palavra, que em princípio tem o papel de meio na formação de um 

conceito e, posteriormente, torna-se o seu símbolo”. (Vygotsky, 1989, p.48, grifo nosso). 

                                                 
3
 Entende-se por funções psíquicas superiores ou funções psicológicas superiores ao modo de funcionamento 

psicológico tipicamente humano, tais como a capacidade de planejamento, memória voluntária, imaginação, 

etc. Estes processos mentais são considerados sofisticados e „superiores‟, porque referem-se a mecanismos 

intencionais, ações conscientemente controladas, processos voluntários que dão ao indivíduo a possibilidade de 

independência em relação às características do momento e espaço presente. (Rego, 2009, p. 39). 
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Para o autor, a importância deste estudo esta no fato de que o desenvolvimento dos 

conceitos começa precocemente na infância, mas a base psicológica deste processo atinge seu 

auge próximo da fase da adolescência. No qual “o novo e significativo uso da palavra e a sua 

utilização como um meio para a formação de conceitos, é a causa psicológica imediata da 

transformação radical por que passa o processo intelectual no limiar da adolescência”. O 

adolescente adquire, assim, com a ajuda das “palavras ou signos”, a capacidade de “direcionar 

os próprios processos mentais” que constitui parte essencial da formação de conceitos. 

(Vygotsky, 1989, pp. 49-51). 

Vygotsky esclarece que, a formação de conceitos é constituída de “três fases básicas” 

que por sua vez são subdivididas em estágios por meio do “método da dupla estimulação
4
”, 

utilizado para os estudos da formação de conceitos, no qual, apresentava-se à criança 

observada “dois conjuntos de estímulos”. Um dos conjuntos era formado por objetos da 

atividade que a criança realizaria e o outro era formado por signos (ou palavras) que poderiam 

servir para organizar tal atividade. Um problema era apresentado ao observado no início da 

atividade e a solução era mediada pelo observador através de “chaves, introduzidas passo a 

passo”, que o ajudariam a encontrar a solução do problema. Assim, “a introdução gradual dos 

meios para solução” desta atividade, permitia o estudo do “processo total da formação de 

conceitos em todas as suas fases dinâmicas. A formação de conceitos é seguida por sua 

transferência para outros objetos, [ou seja, a criança era induzida] a utilizar os novos termos 

ao falar sobre os objetos [utilizados durante a atividade] e a definir o seu significado de uma 

forma generalizada”. (Vygotsky, 1989, p. 49). 

Durante esses estudos, a criança observada, além de demonstrar capacidade de fazer 

associações e formar imagens mentais sobre o material utilizado nas atividades, deveria, 

também, ser capaz de manter a atenção e fazer inferências diante dos passos decorridos para 

chegar à solução do problema. A criança, necessariamente, precisava fazer o uso de “signos 

ou palavras”, como meio de conduzir suas próprias operações mentais e chegar à solução do 

problema oferecido pelo observador. Para Vygotsky, “a formação de conceitos é o resultado 

                                                 
4
 O método ao qual se faz referência foi desenvolvido por um dos colaboradores de Vygotsky, L. S. Sakharov e 

foi descrito, por ele, como o “método da dupla estimulação. (Vygotsky, 1989, p.48). 
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de uma atividade complexa, em que todas as funções intelectuais básicas
5
 tomam parte”. 

(Vygotsky, 1989, p.50). 

Foi observado que na primeira fase da formação de conceitos, a criança fez uso de 

“palavras artificiais [que representavam um] „amontoado‟ [de objetos], [...], agrupados sem 

qualquer fundamento, [que revelaram] uma extensão difusa e não-direcionada do significado 

do signo”, ou seja, a criança pode até denominar corretamente um determinado objeto, mas 

ainda não é capaz de entender o verdadeiro significado do signo ou palavra que denomina 

aquele objeto. (Vygotsky, 1989, p.51 ênfase do autor). 

Na segunda fase da formação de conceitos surge o “pensamento por complexos” e 

estes objetos, que estavam “amontoados” de qualquer maneira, passam a se associar na mente 

da criança, através das possíveis ligações existentes entre palavras e objetos. Um “pensamento 

por complexos” ainda não se define como um “pensamento conceitual”, mas o pensamento 

começa a adquirir formas coerentes e objetivas. No decorrer desta segunda fase de suas 

pesquisas sobre os “pensamentos por complexos”, Vygotsky observou cinco tipos básicos de 

complexos. O primeiro deles foi definido como “tipo associativo”, no qual, a criança 

associava a um objeto específico, outros objetos que poderiam ter a mesma cor ou forma 

semelhante de acordo com aquele primeiro que se considerava o núcleo do complexo. O 

segundo, “tipo coleção”, era uma combinação de objetos funcionais com características 

diferentes, mas que se complementavam; como, por exemplo, apagador, quadro e giz. O “tipo 

complexo em cadeia” era o terceiro tipo desta fase, no qual uma corrente de elos fazia a 

transmissão dos significados de um elo ao outro. Os objetos do grupo formado poderiam não 

ter nada em comum, mas mesmo assim poderiam ser representantes dessa cadeia por 

compartilharem um atributo em comum. Para Vygotsky “o complexo em cadeia pode ser 

considerado como a mais pura forma do pensamento por complexos”. O quarto tipo, o 

“complexo difuso”, era “caracterizado pela fluidez do próprio atributo que une seus 

elementos”; estes complexos carregam em si uma lembrança de que têm algo em comum. Por 

exemplo, “hexágonos que poderiam lembrar semicírculos que por sua vez nos levariam a 

círculos”. No quinto tipo, chamado de “complexo de pseudoconceito”, a criança ao ter como 

amostra um quadrado vermelho, por exemplo, deveria ser capaz de aliar a este, todos os 

quadrados do material experimental, mas ao se perguntar à criança a razão deste agrupamento 

                                                 
5
 Funções intelectuais básicas, segundo Vygotsky, são: a atenção deliberada, a memória lógica, a abstração e a 

capacidade para comparar e diferenciar. 
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de quadrados, ainda não saberia conceituar esta razão. Este tipo de pensamento por complexo 

estaria ligado à vida cotidiana da criança e era transmitido a ela pela linguagem que recebia 

dos adultos, sendo este último complexo “um elo de transição entre o pensamento por 

complexos e a verdadeira formação de conceitos”. (Vygotsky, 1989, pp. 53-58, grifo nosso). 

A partir da linguagem, das interações entre adultos e crianças, e da significação das 

palavras apreendidas, a criança passa pela “transição do pensamento por complexos para o 

pensamento por conceitos [...] porque os seus pseudoconceitos já coincidem, em conteúdo, 

com os conceitos do adulto”; ocorre, então, o início do seu desenvolvimento intelectual. 

(Vygotsky, 1989, p. 59). 

Assim, na terceira fase da formação de conceitos, a criança apropria-se da capacidade 

de abstrair elementos de um determinado grupo de objetos, separando-os por possíveis 

semelhanças e analisando-os como uma parte de um todo. Para o autor, na formação de 

conceitos, a importância de saber unir é tão importante quanto a de saber separar, ou seja, a 

síntese e a análise devem caminhar juntas. Durante esta fase a criança consegue amadurecer 

para o processo de análise, na qual, uma das primeiras etapas desta terceira fase está ligada 

justamente a abstração. A criança demonstra focalizar sua atenção em um determinado grupo 

de objetos, ao retirar dentre estes objetos, um que possua, entre os outros, um grau máximo de 

semelhança com um fixado. A conclusão a que Vygotsky chegou, durante esta fase de sua 

pesquisa, foi a de que a atenção da criança estava voltada aos atributos dos objetos que o 

tornavam o “mais semelhante possível à amostra” inicial, mas que a criança baseava-se 

“apenas numa impressão vaga e geral da semelhança entre os objetos”.  Ela passava a guardar 

estas diferentes impressões sobre as características daqueles objetos escolhidos em um “novo” 

complexo que ela começava a apreender; o que tornava o contorno de seus pensamentos a 

respeito deste complexo, mais nítido. (Vygotsky, 1989, pp. 66-67). 

Numa fase posterior a esta da “abstração” a criança passou a formar grupos de objetos 

que possuíam uma única característica em comum, e estas formações foram chamadas de 

“conceitos potenciais”. Estes “conceitos potenciais resultaram de uma espécie de abstração de 

natureza [...] primitiva, [na qual] objetos ou situações que apresentam alguns traços comuns 

evocavam respostas semelhantes”. Assim é possível dizer que estes conceitos tanto “podem 

ser formados [...] na esfera do pensamento perceptual como na esfera do pensamento prático, 

voltado para a ação”. A percepção inclina a criança para a semelhança máxima entre os 
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objetos, enquanto a ação prática dos objetos a leva à funcionalidade que estes possuem, no 

que o significado desta funcionalidade dos objetos é de extrema importância no 

desenvolvimento do pensamento infantil. (Vygotsky, 1989, p. 67). 

Vygotsky conclui seus estudos sobre a formação de conceitos na criança, ao dizer que:  

 o domínio da abstração, combinado com o pensamento por complexos em 

sua fase mais avançada, permite à criança progredir até a formação dos 

conceitos verdadeiros. Um conceito só aparece quando os traços abstraídos 

são sintetizados novamente, e a síntese abstrata daí resultante torna-se o 

principal instrumento do pensamento. [Diz ainda que] o papel decisivo nesse 

processo é desempenhado pela palavra [...] e que as palavras também 

desempenham uma importante função, ainda que diferente, nos vários 

estágios do pensamento por complexos. Portanto, consideramos o 

pensamento por complexos um estágio do desenvolvimento do pensamento 

verbal. (Vygotsky, 1989, p.68). 

Pode-se dizer, ainda, que com a chegada da criança à adolescência, os pensamentos 

sincréticos, os pensamentos por complexos e os conceitos potenciais começam a desaparecer, 

e aos poucos, os conceitos verdadeiros tomam seus lugares na mente do adolescente. Em um 

dos seus experimentos, Vygotsky, observou que o adolescente era capaz de definir e utilizar 

um conceito durante uma atividade concreta, mas na necessidade de definir verbalmente o 

conceito que utilizou, o mesmo regredia “a um nível mais primitivo de pensamento [...] 

oscilando entre o conceito e o complexo”, algo comum na adolescência. (Vygotsky, 1989, p. 

69). 

Assim, os estudos de Vygotsky mostraram que um conceito é formado através de uma 

“operação intelectual em que todas as funções elementares participam de uma combinação 

específica. [E que esta] operação é dirigida pelo uso da palavra como o meio para centrar 

ativamente a atenção, abstrair determinados traços, sintetizá-los e simbolizá-los por meio de 

um signo”. (Vygotsky, 1989, p.70). 

Mas, para o autor de Pensamento e Linguagem, além de entender como se processava 

a formação de um verdadeiro conceito na mente da criança, era também necessário entender 

como se desenvolviam os conceitos científicos. “O que acontece na mente da criança com os 

conceitos científicos que lhe são ensinados na escola?” e “Qual é a relação entre a assimilação 

da informação e o desenvolvimento interno de um conceito científico na consciência da 

criança?” 
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2.2.2 O desenvolvimento dos conceitos científicos 

 

 

Vygotsky explica que a partir dos estudos sobre a formação do conceito, este, o 

conceito, é entendido como “um ato real e complexo de pensamento que não pode ser 

ensinado por meio de treinamento”. (Vygotsky, 1989, p.71). É necessário o amadurecimento 

mental da criança para que possa ser assimilado, ou seja, que o significado de um conceito ou 

o “significado da palavra” possa ser entendido. Isto ocorre através das generalizações das 

palavras apreendidas pela criança, nas quais, as substituições destas generalizações passam de 

um nível mais primitivo a um nível mais elevado, chegando ao processo de desenvolvimento 

da formação dos verdadeiros conceitos. 

O autor esclarece que no início da idade escolar a atenção da criança passa a ser 

voluntária e dependente de seu pensamento. A criança passa a fazer o uso deliberado de sua 

memória lógica e, esta memória lógica, passa a ser orientada pelo significado. O 

desenvolvimento de sua percepção torna-se mais claro, já que sua “atenção, que corresponde à 

estruturação do que é percebido e lembrado, participa deste desenvolvimento”. (Vygotsky, 

1989, p. 78).  

Um alerta importante que Vygotsky traz em suas pesquisas é a questão do possível 

“verbalismo vazio” que pode ser dado ao ensino, a partir do momento em que o professor se 

detém em apenas mostrar à criança o ensino direto de um conceito. O real desenvolvimento 

ou assimilação de um conceito, pela criança, vai depender, também, do desenvolvimento de 

suas funções intelectuais, já que “um conceito é mais do que a soma de certas conexões 

associativas formadas pela memória, é mais do que um simples hábito mental”. (Vygotsky, 

1989, p.71). 

A razão de o autor para acreditar no impossível e infrutífero ensino direto de um 

conceito baseia-se em suas observações sobre a apropriação de um conceito ocorrer dentro de 

condições de vivência, tanto internas quanto externas, da criança, que se diferenciam num 

aprendizado que ocorre de forma sistematizada em sala de aula ou que provém de suas 

experiências cotidianas. 
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Ele explica que há uma diferença, no interior deste processo, entre conceitos 

cotidianos e conceitos científicos. Os conceitos científicos são compreendidos por meio do 

ensino, de uma maneira sistematizada e organizada e os conceitos cotidianos são apreendidos 

de acordo com as etapas pelas quais se desenvolve a fala da criança. 

Poder-se-ia pensar da seguinte forma em relação às questões que diferenciam os 

conceitos cotidianos dos conceitos científicos: é fato que na fase pré-escolar a criança aprende 

a diferenciar, por exemplo, um quadrado de um círculo e ela é capaz de apontar para um ou 

para o outro e dizer o nome da figura corretamente, assim como, para a criança um quadrado e 

um retângulo são formas similares e ela não consegue, ainda, compreender por que quadrados 

e retângulos são designados por palavras diferentes.  

Segundo Vygotsky, pode-se dizer que o conceito cotidiano é aquele que figura no dia 

a dia da criança através de suas vivências e experiências diárias. A partir do momento em que 

a criança toma conhecimento, por exemplo, do conceito científico de uma determinada figura 

geométrica este conceito científico é transferido, de alguma forma, aos seus conceitos 

cotidianos, levando a criança a incorporar aos seus processos internos de assimilação o 

verdadeiro significado da palavra que nomeia aquela figura, ou seja, o verdadeiro conceito 

científico que a representa. Já na fase escolar, quando devidamente amadurecidos os seus 

processos mentais e suas funções intelectuais, a criança passa a compreender, por exemplo, 

por que razão todo quadrado pode ser chamado de retângulo, mas nem todo retângulo pode 

ser chamado de quadrado. 

No decorrer de suas investigações sobre aprendizado e desenvolvimento, Vygotsky 

partiu das questões relacionadas ao aprendizado escolar da leitura e escrita, gramática, 

aritmética, ciências sociais e ciências naturais. Descobriu que, devido ao fato dos processos de 

aprendizado na criança e do desenvolvimento de suas funções psicológicas não caminharem 

juntos, “a criança adquire certos hábitos e habilidades numa área específica, antes de aprender 

a aplicá-los conscientemente e deliberadamente.” (Vygotsky, 1989, p. 87). Complementa sua 

fala, ao se referir às questões da aritmética, o autor afirma: “A criança não aprende o sistema 

decimal como tal; aprende a escrever números, a somar e a multiplicar, a resolver problemas; 

a partir disso, algum conceito geral sobre o sistema decimal acaba por surgir.” (Ibidem, p.87). 

Tal fato certifica sua tese inicial sobre as curvas do desenvolvimento e as curvas do 

aprendizado escolar não evoluírem paralelamente.  
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O autor deixa claro em seus estudos que, desde o começo do aprendizado escolar, 

quando o conceito científico passa a permear todo o processo de ensino e aprendizagem da 

criança, a questão da mediação continua sendo essencial em relação ao seu objeto de estudo. 

Assim, como a linguagem é o elemento fundamental, mediador da comunicação entre os seres 

humanos, e necessita de todo um sistema para se sustentar e fazer compreender, “[...] a 

ausência de um sistema é a diferença psicológica principal que distingue os conceitos 

espontâneos [ou cotidianos] dos conceitos científicos. (Vygotsky, 1989, p.99). Porém este 

último, segundo Vygotsky, é o produto do ensino e aprendizagem escolar.  

Logo, o aprendizado, para Vygotsky está estreitamente relacionado com o ensino 

como com a aprendizagem, e, é permeado, o todo tempo, pela mediação. Para o autor, como 

explica Rego, 

Compreender a questão da mediação, que caracteriza a relação do homem 

com o mundo e com os outros homens, é de fundamental importância 

justamente porque é através deste processo que as funções psicológicas 

superiores, especificamente humanas, se desenvolvem. Vygotsky distingue 

dois elementos básicos responsáveis por essa mediação: o instrumento, que 

tem a função de regular as ações sobre os objetos e o signo, que regula as 

ações sobre o psiquismo das pessoas. (2009, p. 50). 

E foi pensando na importância da mediação para o desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores, que Vygotsky sentiu a necessidade de compreender melhor como se 

daria esta mediação e quais seriam as suas possibilidades e acréscimos dentro do 

desenvolvimento das potencialidades da criança, ou seja, da zona de desenvolvimento 

proximal. 

 

 

2.2.3 A zona de desenvolvimento proximal 

 

 

Para Vygotsky (1989), as questões sobre a zona de desenvolvimento proximal 

partiram de uma investigação com duas crianças com idade mental, comprovadamente, de 
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oito anos. A idéia, inicial, foi a de colocar para elas problemas difíceis, que não pudessem 

resolver sozinhas. Com isso surgiu a necessidade da ajuda, ou seja, da mediação, que ocorreu 

por meio de uma pergunta importante que viesse a desencadear a solução do problema 

proposto. A descoberta do autor foi a de que, com a ajuda dada às crianças, uma delas foi 

capaz de resolver um problema que caberia a uma criança de doze anos e a outra resolveu um 

problema que caberia a uma criança de nove anos.  

Segundo Vygotsky, a diferença entre a idade mental real de uma destas crianças e o 

nível que ela conseguiu atingir ao resolver um problema que seria razoável para uma criança 

de doze anos, através da mediação ou da ajuda do outro, possibilitou a indicação da zona do 

seu desenvolvimento proximal. No caso dessa criança, a zona de desenvolvimento proximal 

foi de quatro anos por ser, justamente, a diferença entre sua idade mental real e o nível que ela 

conseguiu atingir ao resolver o problema proposto com auxílio dos investigadores. (pp. 88-

89). 

Para o autor, a principal característica para definir a zona de desenvolvimento 

proximal de uma criança, estava na análise de dois níveis de desenvolvimento, o real e o 

potencial. O nível de desenvolvimento real estaria ligado às funções mentais que já foram 

estabelecidas durante o desenvolvimento da criança, à sua capacidade de realizar 

determinadas tarefas por conta própria. Já o nível de desenvolvimento potencial seria aquele, 

no qual, a criança desenvolve suas habilidades com a ajuda de outras pessoas (professores, 

familiares, colegas de classe, amigos, etc.). É na diferença entre estes dois níveis de 

desenvolvimento que se encontra a zona de desenvolvimento proximal, a que Vygotsky 

definiu como sendo: 

[...] a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 

determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 

desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas 

sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 

capazes. (Vygotsky, 1984, p. 97). 

Assim, é importante ressaltar que, para Vygotsky, o desenvolvimento da criança é 

encarado de uma maneira prospectiva, já que 

[...] a zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda 

não amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que 

amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário. Essas 

funções poderiam ser chamadas de “brotos” ou de “flores” do 

desenvolvimento, em vez de “frutos” do desenvolvimento. O nível de 
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desenvolvimento real caracteriza o desenvolvimento mental 

retrospectivamente, enquanto a zona de desenvolvimento proximal 

caracteriza o desenvolvimento mental prospectivamente. (Vygotsky, 1984, p. 

98, ênfase do autor).  

Neste sentido, poder-se-ia considerar que o conceito de zona de desenvolvimento 

proximal poderia antecipar o aprendizado da criança, quando este fosse encarado como uma 

ferramenta capaz de possibilitar a compreensão das potencialidades que estão em processo de 

amadurecimento. Portanto, “aquilo que é zona de desenvolvimento proximal hoje será o nível 

de desenvolvimento real amanhã – ou seja, aquilo que uma criança pode fazer com assistência 

hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã”. (Vygotsky, 1984, p. 98). A mediação é 

instrumento indispensável para a efetiva realização deste aprendizado.  

Não foi apenas Vygotsky que se preocupou, em seus estudos, com as questões sobre 

mediação. Henri Wallon, psicólogo e educador francês, trabalhou as questões ligadas a este 

tema, sendo que, para ele, a mediação estaria estreitamente ligada à emoção.  

 

 

2.2.4 A evolução psicológica da criança: Henri Wallon 

 

 

Renê Zazzo, na apresentação de A evolução Psicológica da Criança, afirma que para 

Wallon, o biológico e o social são indissociáveis enquanto complementares desde o 

nascimento do homem. Suas capacidades biológicas, então, são condições necessárias, mas 

não suficientes para a vida em sociedade. Já o meio social e as possíveis interações entre o eu 

e o outro, fornecem as condições necessárias para o desenvolvimento dessas capacidades 

biológicas, e, em especial a capacidade de afeto existente nas relações recíprocas. (Wallon, 

1978, pp.13-14). 

Para Wallon, a influência do meio no desenvolvimento das capacidades biológicas do 

ser humano, tomando a própria criança como ponto de partida, foi um dos mais importantes 

pontos de sua pesquisa. Para ele a função motora e as atitudes e posturas provenientes da 
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tonicidade
6
 são a forma primeira das trocas entre a criança, o adulto e o meio social. A partir 

destas trocas, a mediação do outro e as possíveis relações positivas ou negativas advindas 

desta mediação repercutem nos estados emocionais da criança. Esta,  

[...] a atividade emocional [é] simultaneamente social e biológica em sua 

natureza; realiza a transição entre o estado orgânico do ser e a sua etapa 

cognitiva, racional, que só pode ser atingida através da mediação cultural, 

isto é, social. A consciência afetiva é a forma pela qual o psiquismo emerge 

da vida orgânica: corresponde à sua primeira manifestação. Pelo vínculo 

imediato que instaura com o ambiente social, ela garante o acesso ao 

universo simbólico da cultura, elaborado e acumulado pelos homens ao 

longo de sua história. Dessa forma é ela que permitirá a tomada de posse dos 

instrumentos com os quais trabalha a atividade cognitiva. Neste sentido, ela 

lhe dá origem. (Dantas, 1992, pp. 85-86). 

Tomando como ponto central de sua teoria psicogenética
7
 a dimensão afetiva, Wallon 

mostra a existência de um entrelaçamento entre a afetividade, o conhecimento, o ato motor e a 

própria pessoa. A dimensão afetiva e a dimensão cognitiva são fases do processo de 

desenvolvimento da criança, que ocorre, alternadamente, ora com o predomínio da 

afetividade, ora com o predomínio do cognitivo. Ele deixa claro que no início da vida da 

criança prevalece a dimensão afetiva. Ao predomínio da dimensão afetiva, que ocorre no 

primeiro ano de vida da criança e as trocas com o meio através da dependência do outro, que 

marcam as relações recíprocas provenientes do bem-estar ou do mal-estar do bebê, 

demonstradas por sua impulsividade motora, por seu choro ou pelo seu sorriso, Wallon 

categorizou como sendo o “estágio impulsivo emocional”. 

Numa segunda etapa, que ocorre até o terceiro ano de vida da criança, o ato motor, 

antes unicamente impulsivo, começa a transformar-se num instrumento de investigação diante 

dos objetos, pessoas e do seu próprio ser. A criança passa a utilizar mais amplamente os 

campos da visão, audição, preensão, marcha e linguagem para a exploração da realidade que a 

cerca. A esta etapa, Wallon chamou de “estágio sensório-motor e projetivo”, no qual 

prevalece o predomínio da dimensão cognitiva. O termo “projetivo” poderá ser equivalente ao 

termo “simbólico” ao considerar que “a função simbólica, no início, depende ainda das 

manifestações motoras que terminará por interiorizar completamente e assim suprimir (ou 

pelo menos reduzir às suas manifestações puramente tônicas).” (Dantas, 1992, p.93). 

                                                 
6
 Qualidade ou estado do que é tônico. / Propriedade que têm os músculos vivos de possuir um tono. Disponível 

em: Dicionário do Aurélio. http://www.dicionariodoaurelio.com/Tonicidade acessado em 31 jul. 2010. 
7
 Estudo da aquisição pela criança das formas do pensamento. Disponível em: Dicionário do Aurélio. 

www.dicionariodoaurelio.com, acessado em 05 jul. 2010. 

http://www.dicionariodoaurelio.com/Tonicidade
http://www.dicionariodoaurelio.com/
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Entre os três e os seis anos de idade a criança “passa” para o “estágio do 

personalismo”, no qual, segundo Wallon (1978), existe uma predominância para a construção 

do eu e para a interação afetiva em relação ao outro, que complementará os processos 

intelectuais nos sistemas de substituição entre palavras e objetos, dando significado à 

apropriação da linguagem. Isto significa que nesta etapa a criança, por meio das 

representações mentais adquiridas em suas vivências, e, em contato com o meio social torna-

se capaz de nomear significativamente os objetos. 

Vila (1986) explica que, a partir das imbricações existentes entre os estágios anteriores 

e o “estágio categorial” que se aproxima, a criança, a partir dos seis anos de idade, adquire 

através da representação a capacidade de identificar e definir objetos, classificando-os de 

forma lógica. A aquisição desta capacidade de discernir e organizar as semelhanças e 

diferenças dos objetos, a torna capaz, também, de analisar e de classificar estes mesmos 

objetos; o que indica, segundo Wallon, a aquisição da capacidade conceitual. E, é durante este 

“estágio categorial” que a criança percebe as questões de causalidade, as noções de tempo, 

espaço e movimento, no qual a dimensão cognitiva é predominante.  

Neste ponto de suas pesquisas, Wallon mostra o quanto é perceptível a alternância 

entre a dimensão cognitiva – a construção da inteligência – e a dimensão afetiva ligada à 

construção da própria pessoa enquanto ser humano, do seu eu. Essa alternância, essa troca 

entre a cognição e a afetividade com predomínio de uma delas, nas etapas que vão se 

sucedendo e integrando no decorrer do crescimento biológico e social da criança, é 

comprovada nas palavras de Dantas (1992), ao afirmar, que: 

A partir daí, a história da construção da pessoa será constituída por uma 

sucessão pendular de momentos dominantemente afetivos ou 

dominantemente cognitivos, não paralelos, mas integrados. Cada novo 

momento terá incorporado as aquisições feitas no nível anterior, ou seja, na 

outra dimensão. Isto significa que a afetividade depende, para evoluir, de 

conquistas realizadas no plano da inteligência, e vice-versa. (Dantas, 1992, 

p. 90, grifo nosso).  

A autora ainda esclarece que: 

Depois que a inteligência construiu a função simbólica, a comunicação se 

beneficia, alargando o seu raio de ação. Ela incorpora a linguagem em sua 

dimensão semântica, primeiro oral, depois escrita. A possibilidade de 

nutrição afetiva por estas vias passa a se acrescentar às anteriores, que se 

reduziam à comunicação tônica: o toque e a entonação da voz. Instala-se o 

que se poderia denominar de forma cognitiva de vinculação afetiva. Pensar 
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nesta direção leva a admitir que o ajuste fino da demanda às competências, 

em educação, pode ser pensado como uma forma muito requintada de 

comunicação afetiva. (Dantas, 1992, p. 90). 

Já num último estágio, ao qual Wallon chamou de “estágio da adolescência”, o autor 

traz a questão da puberdade como, “um último grande momento de construção”, quando o 

adolescente se torna capaz de interagir e ocupar diferentes posições nos diferentes grupos de 

sua convivência, o que, segundo o autor, colabora para o desenvolvimento de sua 

personalidade e de sua inteligência. “Manter um eu diferenciado e, ainda assim, integrado, 

não é tarefa simples: ela requer de fato toda a extensão da inteligência.” (Dantas, 1992, p. 96). 

Ao acompanhar o desenvolvimento dos novos contornos de personalidade, do 

adolescente, encontram-se também questões ligadas tanto à afetividade, quanto ao 

delineamento da construção da pessoa adulta que está para chegar. A crise pela qual ele passa 

é marcada pela ambivalência de sentimentos e atitudes, pelas rupturas entre o não ser mais 

uma criança e ainda não ser considerado um adulto, pelo desejo de enfrentar o que está posto 

e “pelas exigências de respeito recíproco, justiça e igualdade de direitos. Não atendê-las tende 

a ser percebido como desamor; o que ocorre freqüentemente entre adolescentes e seus pais”. 

(Dantas, 1992, p.91). Mais uma vez, o predomínio é da afetividade. 

Em todos os estágios do desenvolvimento deste ser biológico e social que é a criança, 

Dantas (1992) explica que, predominam tanto momentos afetivos quanto cognitivos. Diz que 

nos momentos em que prevalece a dimensão afetiva, ocorre a “construção do sujeito”, por 

meio da “interação com os outros sujeitos”. E, nos momentos que o domínio “cognitivo é o 

objeto, a realidade externa, que se modela, à custa da aquisição das técnicas elaboradas pela 

cultura. Ambos os processos são, por conseguinte, sociais, embora em sentidos diferentes: no 

primeiro, social é sinônimo de interpessoal; no segundo, é o equivalente de cultura.” (p. 91).  

Assim, a dimensão cognitiva e a dimensão afetiva fundem-se de tal maneira durante o 

desenvolvimento físico e intelectual da criança, que, ainda, segundo a mesma autora,   

Tudo o que foi afirmado a respeito da integração entre inteligência e 

afetividade pode ser transposto para aquela que se realiza entre o objeto e o 

sujeito. Deve-se então concluir que a construção do sujeito e do objeto 

alimentam-se mutuamente, e mesmo afirmar que a elaboração do 

conhecimento depende da construção do sujeito nos quadros do 

desenvolvimento humano concreto. (Dantas, 1992, p. 91). 
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E, desta forma, “a construção do objeto está a serviço da construção do sujeito. O 

produto último da elaboração de uma inteligência, concreta, pessoal, corporificada em 

alguém, é uma pessoa. A construção da pessoa é uma autoconstrução”, na qual o sujeito 

prossegue, alimentando-se da cultura proveniente da sua vida em sociedade, ou seja, do seu 

trabalho. (Ibidem, p. 97).  

Neste sentido, tanto Vygotsky quanto Wallon, demonstram em suas teorias, a origem 

do pensamento vinculado à motivação, “a qual inclui inclinações, necessidades, interesses, 

impulsos, afeto e emoção.” (Leite, 2006, p. 23). Para Wallon, “o acesso ao mundo simbólico 

se dá por meios das manifestações afetivas que permeiam as mediações que se estabelecem 

entre o sujeito e o “outro”.”. Ambos os autores, comungam, que o ser, orgânico em sua 

natureza primordial, se desenvolve através do meio social e cultural em que vive e se exprime 

através dos instrumentos simbólicos provenientes da interação com este meio. Ambos tomam 

a afetividade como uma dimensão de caráter social, que, entrelaçada à dimensão cognitiva, ou 

à inteligência, torna-se fundamental para o desenvolvimento humano. (Ibidem, p. 24, ênfase 

do autor).  

Assim, dentro desta perspectiva, pode-se “pressupor que as interações que ocorrem no 

contexto escolar também são marcadas pela afetividade em todos os seus aspectos”, [e que] “é 

pela mediação do outro que as manifestações afetivas ganham significado e sentido” (Leite e 

Tassoni, 2002, p.51), e a autora deste trabalho, assume a necessidade de transpor as questões, 

até agora vistas, para a sala de aula de Matemática. 

 

 



36 

 

 

 

3. ENSINO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA 

 

 

3.1 As questões do ensino e da aprendizagem 

 

 

A autora, deste trabalho remete a uma questão de ensino e aprendizagem de 

Matemática, considerando algo que seu filho, na época com 23 anos, antropólogo pela 

Universidade Estadual de Campinas, expôs em uma conversa sobre as questões da pesquisa e 

sobre a questão da linguagem matemática. Ele disse: Nunca ninguém me explicou por que os 

números irracionais são chamados dessa forma, ou como pode haver algo irracional na 

matemática? Por que a origem dos conceitos matemáticos não é discutida em sala de aula? 

Para Galagovsky, Bonán e Adúriz Bravo (1998), num estudo investigativo sobre os 

Problemas com a linguagem científica na escola. Uma analise da observação de classes de 

ciências naturais, a linguagem é o instrumento mediador entre o professor, o aluno e os 

conteúdos escolares. Para eles, que comungam as mesmas idéias de Vygotsky, a linguagem 

realiza a negociação de significados entre os sujeitos envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem. Afirmam eles: 

Professores, alunos e conteúdos se relacionam na sala de aula através de um 

riquíssimo conjunto de práticas não lingüísticas; porém é, sem dúvida, a 

linguagem natural o meio através do qual se produz a parte mais 

significativa do processo de ensino-aprendizagem. A linguagem é o 

mediador das articulações cognitivas entre o professor e os alunos, numa 

postura que considera o processo como uma negociação de significados. 

(Contreras, 1990; Edwards e Mercer, 1988; Gimeno Sacristán e Pérez 

Gómez, 1985). A linguagem, por sua vez, é o veículo de construção de 

significações comunicáveis e compartilháveis somente quando esta própria 

aprendizagem estiver carregada de significado. (Galagovsky et al., 1998, p. 

317, ênfase do autor, tradução nossa)
8
. 

                                                 
8
 Docente, alumnos y contenidos se relacionan en el aula a través de un riquísimo conjunto de prácticas no 

lingüísticas, pero es sin duda el lenguaje  natural el medio a través del cual se produce la parte más significativa 

del proceso de enseñanza-aprendizaje.  El lenguaje es el mediador de las articulaciones cognitivas entre el 



37 

 

 

 

 

Metaforicamente, poder-se-ia dizer que, para os autores, os vértices do triângulo 

interagem por meio da língua natural. Esta linguagem natural, a que os autores se referem, 

utilizada pelo professor, precisa, necessariamente, produzir significado para que o aluno possa 

compreender aquilo que lhe é ensinado. É preciso lembrar que o professor não é o único 

mediador entre os alunos e o objeto de conhecimento. 

A compreensão significativa do que se aprende e do que se ensina, tão necessária ao 

desenvolvimento cognitivo do ser humano, está ligada intimamente às questões da “mediação 

simbólica” que permeiam tanto o pensamento quanto a linguagem e, consequentemente a fala. 

O significado de uma palavra, como disse Vygotsky, “representa um amálgama tão estreito do 

pensamento e da linguagem, que fica difícil dizer se se trata de um fenômeno da fala ou de um 

fenômeno do pensamento. [...]; o significado, portanto, é um critério da “palavra”, seu 

componente indispensável.” (Vygotsky, 1989, p. 104, ênfase do autor).  

A partir dos autores citados, percebe-se que o ensino e a aprendizagem necessitam de 

uma mediação que produza significado para que ambos sejam significativos. Vygotsky, 

considera o significado da “palavra” indispensável para produzir o conhecimento e ele 

também confirma, que um dos resultados mais importantes de seus estudos é que “o 

significado da palavra evolui”, e que, “a partir das generalizações primitivas, o pensamento 

verbal eleva-se ao nível dos conceitos mais abstratos. Não é simplesmente o conteúdo de uma 

palavra que se altera, mas o modo pelo qual a realidade é generalizada e refletida em uma 

palavra.” (Vygotsky, 1998, pp. 104-105). É esta certeza do autor, de que ocorre uma evolução 

                                                                                                                                                         
docente y los alumnos, en una postura que considera al proceso como una negociación de significados 

(Contreras, 1990; Edwards y Mercer, 1988; Gimeno Sacristán y Pérez Gómez, 1985). El lenguaje, a su vez, es 

vehículo de construcción de significaciones comunicables y compartibles sólo cuando el aprendizaje mismo está 

cargado de significatividad.  

professor 

 
linguagem 

 alunos 

conteúdos 
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no significado da palavra e que esta evolução traz como consequência uma elevação do 

pensamento verbal ao nível dos conceitos mais abstratos, que torna o processo de ensino e 

aprendizagem com significado, tão importante para o ensino da Matemática. 

Mas para saber como é possível produzir o conhecimento de uma forma significativa, 

antes de tudo, faz-se necessário, compreender o que é o conhecimento.  

 

 

3.2 O conhecimento e o significado 

 

 

Para Dewey, o homem é levado ao conhecimento pela necessidade de apropriação da 

realidade. Para este autor, “compreender é apreender a significação... Apreender a 

significação de uma coisa, de um acontecimento ou situação é ver a coisa em suas relações 

entre outras coisas” (Dewey, 1953 apud Machado, 1993, p.35), ou seja, “conhecer algo é 

conhecer o seu significado”. (Barufi, 1999, p.13).  

Segundo Vasconcellos (1993), para Wallon, “conhecer é substituir essa mistura de 

confusão e de dissociação, que é a representação puramente concreta das coisas, pelo mundo 

das relações”. (Wallon, 1989, apud Vaconcellos, 1993, p. 39). 

Em seu trabalho, Freitas (2005) afirma que 

As concepções de Vygotsky sobre o conhecimento representam um marco 

na interação que existe simultaneamente entre aprendizado e 

desenvolvimento humano. As relações com um conhecimento anteriormente 

possuído dirigem a atenção e a memória do indivíduo, orientando sua 

percepção e facilitando sua aprendizagem. Os mecanismos mediadores são 

internalizados e o indivíduo deixa de operar com signos externos, passando a 

usar as representações mentais, os conceitos, as imagens visuais, as palavras 

realizando atividades mais complexas, nas quais é capaz de controlar 

deliberadamente suas ações, através de recursos internalizados. Trata-se 

então de uma trama complexa implícita no processo de construção dos seres 

humanos. (p. 112). 
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Para Vygotsky, o conhecimento só pode ser internalizado se concebido com 

significação. A significação, para este autor, está no signo, ou seja, na palavra, na qual o 

significado é essência e fundamento, já que não existe, para ele, a possibilidade de existir uma 

palavra que não tenha significado.  

Assim, a partir de um sistema de signos constituídos tanto por palavras, como no caso 

de uma Língua Materna, quanto aquele por palavras, números, símbolos, algoritmos, 

conceitos, que produzem a linguagem matemática e, consequentemente, a própria 

Matemática, observa-se nas palavras de Machado (1993) que deve existir,  

[...] uma impregnação mútua entre a Matemática e a Língua Materna; [e que] 

tal impregnação [se dá] através do paralelismo nas funções que os dois temas 

desempenham, enquanto componentes curriculares, da complementaridade 

em suas metas principais e da imbricação nas questões básicas relativas ao 

ensino de ambas; [destacando ainda] a necessidade do reconhecimento da 

essencialidade da referida impregnação, bem como de tê-la como 

fundamento para a superação das dificuldades com o ensino de Matemática. 

(p. 126). 

Neste sentido, D‟Amore (2005), reconhecendo que a superação das dificuldades com o 

ensino de Matemática percorre tanto a linguagem como os conceitos que envolvem a 

disciplina, expõe em Epistemologia e Didática da Matemática, que autores como Dummett e 

Sierpinska, entre outros, preocuparam-se em seus estudos com questões relativas à “natureza 

cognitiva dos conceitos matemáticos e do significado dos objetos matemáticos”. De fato, para 

Dummett  

Uma teoria do significado é uma teoria da compreensão. Isso quer dizer que 

tudo aquilo a respeito do qual uma teoria do significado deve prestar contas é 

o que se conhece quando se conhece a linguagem, isto é, quando se 

conhecem os significados das expressões e dos discursos da linguagem. 

(Dummett, 1991 apud D‟Amore, 2005, p. 24). 

Da mesma forma, Sierpinska (1990) discorre sobre as questões de compreensão e de 

assimilação dos significados dos conceitos:  

Compreender o conceito será (...) concebido como o ato de apreender o seu 

significado. Tal ação provavelmente será uma ação de generalização e de 

síntese de significados em relação a elementos particulares da „estrutura‟ do 

conceito (a „estrutura‟ do conceito é a rede de significações dos enunciados 

que foram considerados). Esses particulares significados devem ser 

apreendidos com ações de compreensão. (...) A metodologia dessas ações de 

compreensão preocupa-se principalmente com o processo de construção do 

significado dos conceitos. (Sierpinska, 1990 apud D‟Amore, 2005, pp. 24-

25). 
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Percebe-se, a partir autores citados, que a linguagem, impregnada de significado, é 

essencial para o processo ensino e aprendizagem. 

 

 

3.3 Ensino e aprendizagem de Matemática 

 

 

Se eu fosse professor 

“Se eu fosse professor eu não seria muito durão. 

Deixaria as crianças perguntarem e não ficarem com dúvida. 

Seria um professor que deixaria conversar baixo, isso na hora que não estiver 

explicando alguma coisa. 

Faria uma explicação com a participação dos alunos. 

Exigiria respeito. 

Ajudaria os alunos com dificuldade. 

Daria lição de casa para exercitar a lição dada na sala de aula. 

Não teria prova, mas sim uma avaliação, para concluir se o aluno está com 

dificuldade. 

Trabalharia numa escola pública, o meu dever seria ensinar. 

A criança deve ser respeitada, aprender a ter opinião. 

Eu acho que com esse método seria um bom professor.” 

São Paulo, 26 de agosto de 1992 

Tiago – 4ª série 

(Vasconcellos, 1993, p. 44) 

 

É interessante examinar a visão desse estudante: ele fala do afeto; das questões do 

diálogo em sala de aula; de como deveria ocorrer a mediação entre o professor, seus alunos e 

o objeto de conhecimento; da continuação ou manutenção da aprendizagem por meio da tarefa 

de casa; da forma pela qual se poderia chegar à conclusão de que o aprendizado dos alunos 

está acontecendo; da preocupação com uma formação que leve em consideração o aluno, 

enquanto cidadão, ou seja, em suas palavras, encontram-se algumas “facetas”, “detalhes”, os 

quais um professor deveria considerar. 

Para falar do ensino e aprendizagem em Matemática é preciso falar primeiro, do que 

seria um bom ensino. 
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Segundo Rego (2009), Vygotsky “afirma que o bom ensino é aquele que se adianta ao 

desenvolvimento, ou seja, que se dirige às funções psicológicas que estão em via de se 

completarem.” (Rego, 2009, p. 107). Este bom ensino dar-se-ia através de um ensino mediado 

pelo outro (professores, colegas de sala, familiares), pelos instrumentos ou ferramentas que 

lhe proporcionam o meio em que vive e, ainda, condizente com as necessidades dos alunos. 

Os conteúdos a serem trabalhados não estariam nem aquém, nem muito além do 

conhecimento dos alunos e, possibilitariam não só uma ampliação, mas também um desafio à 

construção de novos conhecimentos. Este ensino deveria ser capaz de “incidir na zona de 

desenvolvimento potencial do educando”, proporcionando o seu desenvolvimento cognitivo. 

(Rego, 2009, p. 108).  

Assim, depreende-se, da definição de ensino de Vygotsky, baseada em uma concepção 

interacionista
9
 e dentro de uma abordagem sociointeracionista

10
, que “o homem constitui-se 

como tal através de suas interações sociais, portanto, é visto como alguém que transforma e é 

transformado nas relações produzidas em uma determinada cultura”. (Rego, 2009, p. 93).  

Numa visão histórico-crítica
11

, Fiorentini (1995) fala de uma Matemática que é 

concebida “como um saber vivo, dinâmico e que, historicamente, vem sendo construído, 

atendendo a estímulos externos (necessidades sociais) e internos (necessidades teóricas de 

ampliação dos conceitos)”. (p.31). Uma aprendizagem significativa da Matemática não seria 

alcançada no simples desenvolvimento de algumas habilidades do aluno ou na memorização 

                                                 
9
 Segundo Rego (2009), a concepção interacionista pode ser definida, como: “uma outra maneira de entender a 

origem e evolução do psiquismo humano, as relações entre indivíduo e sociedade e, como consequência, um 

modo diferente de entender a educação. (p. 92). 
10

 Para Vygotsky, “organismo e meio exercem influência recíproca, portanto o biológico e o social não estão 

dissociados. Nesta perspectiva, a premissa é de que o homem constitui-se como tal através de suas interações 

sociais, portanto, é visto como alguém que transforma e é transformado nas relações produzidas em uma 

determinada cultura. É por isso que seu pensamento costuma ser chamado de sociointeracionista. (Rego, 2009, p. 

93).  
11

 Pedagogia histórico-crítica: Essa pedagogia é tributária da concepção dialética, especificamente na versão do 

materialismo histórico, tendo fortes afinidades, no que se refere às suas bases psicológicas, com a psicologia 

histórico-cultural desenvolvida pela “Escola de Vigotski”. A educação é entendida como o ato de produzir, direta 

e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo 

conjunto dos homens. Em outros termos, isso significa que a educação é entendida como mediação no seio da 

prática social global. A prática social se põe, portanto, como o ponto de partida e o ponto de chegada da prática 

educativa. Daí decorre um método pedagógico que parte da prática social onde professor e aluno se encontram 

igualmente inseridos, ocupando, porém, posições distintas, condição para que travem uma relação fecunda na 

compreensão e encaminhamento da solução dos problemas postos pela prática social, cabendo aos momentos 

intermediários do método identificar as questões suscitadas pela prática social (problematização), dispor os 

instrumentos teóricos e práticos para a sua compreensão e solução (instrumentação) e viabilizar sua incorporação 

como elementos integrantes da própria vida dos alunos (catarse). Verbete elaborado por Dermeval Saviani.  

Disponível em http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_pedagogia_historico.htm, 

acessado em 01 ago. 2010. 

http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_pedagogia_historico.htm
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de alguns conceitos ou, ainda, na resolução de listas de exercícios. Com efetio, do ponto de 

vista histórico-crítico, 

O aluno aprende significativamente Matemática, quando consegue atribuir 

sentido e significado às idéias matemáticas – mesmo aquelas mais puras (isto 

é, abstraídas de uma realidade mais concreta) – e, sobre elas é capaz de 

pensar, estabelecer relações, justificar, analisar, discutir e criar. (Fiorentini, 

1995, p.37).  

Similarmente ao pensamento sociointeracionista, tem-se a tendência 

sociointeracionista-semântica
12

 de Lins (1994), que toma a teoria vygotskyana como base 

para sua construção e fundamenta-se, epistemologicamente, “no modo como os 

conhecimentos, signos e proposições matemáticas são produzidos e legitimados 

historicamente pela comunidade científica ou pelos grupos culturais situados sócio-

historicamente.” (Fiorentini, 1995, pp.32-33).  

Dentro desta mesma tendência, Lins (1994), esclarece que o professor não seria o 

único, mas o principal mediador de um ensino rico em significados, onde a sala de aula seria 

encarada como uma “comunidade emergente que interage”. Esta interação entre o professor, 

os colegas de classe e os instrumentos ou ferramentas à disposição do aluno, se daria de tal 

forma, que acabaria por possibilitar-lhe a produção e a apropriação de significados 

produzidos, historicamente, pela comunidade matemática e pela sociedade como um todo. No 

qual, o processo de ensino e aprendizagem tem que considerar que: 

(...) a significação, sendo obra dos homens, traduz as condições reais de 

funcionamento da sociedade: das suas estruturas de relação e das práticas 

sociais que decorrem dessas estruturas. Mas, como a sociedade não é nem 

homogênea nem consensual, a produção da significação, embora 

convencional, não é, necessariamente, consensual e transparente. Isso faz 

que a significação atribuída às coisas possa ser, com freqüência, a expressão 

de visões e de interesses de grupos restritos. É nesse sentido que os signos, 

particularmente os lingüísticos, adquirem um caráter ideológico. Como 

lembra Bahktin, „a palavra é um fenômeno ideológico por excelência‟, 

justamente porque ela é dita de um lugar preciso. (Pino, 1994, apud 

Fiorentini, 1995, p. 33).  

                                                 
12

 Para Lins (1994), “o modelo teórico dos campos semânticos, considera a álgebra, tanto quanto a matemática, 

como textos e, por isso, devem ser lidos e compreendidos como uma espécie de diálogo, uma interação entre 

leitor e autor, um tipo de comunicação realizada através de um sistema de signos, caracterizando-se, ainda, como 

o centro da vivência entre professor e aluno, apresentando-se como meio para a discussão, para a reflexão ou 

criação de novas práticas. (Lins, 1994, p. 29)”. Disponível em http://www.google.com.br/search?hl=pt-

BR&source=hp&q=o+modelo+dos+campos+sem%C3%A2nticos%3A+uma+an%C3%A1lise+epistemol%C3%

B3gica+da+%C3%A1lgebra+e+do+pensamento+alg%C3%A9brico&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai, acessado 

em 01 ago. 2010. 

http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&source=hp&q=o+modelo+dos+campos+sem%C3%A2nticos%3A+uma+an%C3%A1lise+epistemol%C3%B3gica+da+%C3%A1lgebra+e+do+pensamento+alg%C3%A9brico&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&source=hp&q=o+modelo+dos+campos+sem%C3%A2nticos%3A+uma+an%C3%A1lise+epistemol%C3%B3gica+da+%C3%A1lgebra+e+do+pensamento+alg%C3%A9brico&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&source=hp&q=o+modelo+dos+campos+sem%C3%A2nticos%3A+uma+an%C3%A1lise+epistemol%C3%B3gica+da+%C3%A1lgebra+e+do+pensamento+alg%C3%A9brico&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai
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Consequentemente, aprender Matemática estaria vinculado às possibilidades de 

entrelaçamento entre acontecimentos, idéias e suas representações (signos), no qual o papel da 

comunicação e do intercâmbio social seria fundamental, pois “a verdadeira comunicação 

requer significado – isto é – generalização –, tanto quanto signos.” (Vygotsky, 1989, p. 5).  

Assim, esclarecidas e adotadas as definições de ensino e de aprendizagem da 

Matemática, dentro de uma visão sociointeracionista, é interessante, mostrar, nas palavras 

poéticas de Thurston (1994), como se sente o aluno capaz de absorver o processo de 

aprendizado da Matemática,  

Existe uma verdadeira alegria em fazer matemática, em aprender maneiras 

de pensar que explicam, organizam e simplificam. Pode-se sentir esta alegria 

descobrindo novos resultados em matemática, redescobrindo resultados 

antigos, aprendendo um modo de pensar com alguém ou em um texto, ou 

encontrando nova maneira de explicar ou de olhar para uma estrutura 

matemática conhecida. (p. 14, grifo nosso). 

Percebe-se nas palavras do autor, não só um verdadeiro fascínio pelo saber e pelo 

aprendizado matemático, mas também um encantamento pelo aprender significativamente.  

Segundo Thurston (1994), “a compreensão é um processo individual e interno, do qual 

nos damos conta com dificuldade, é difícil entendê-la e freqüentemente difícil transmiti-la”. 

(p.5). Para o autor, um conceito matemático pode ser melhor compreendido pelas diferentes 

formas segundo as quais é apresentado. 

É o caso, por exemplo, do conceito de derivada de uma função, que pode ser visto sob 

diferentes aspectos:  

(1) Infinitesimal: a razão da variação infinitesimal do valor da função para 

uma variação infinitesimal da variável. 

(2) Simbólica: a derivada de 
nx é 

1. nxn , a derivada de )(sen x  é )(cos x . 

(3) Lógica:   )(' dxf  se e somente se para cada    existe um   tal que 

quando  x0 , .
)()(

 



d

x

xfxxf
 

(4) Geométrica: a derivada é o coeficiente angular da tangente ao gráfico da 

função, isto se o gráfico tem uma tangente. 

(5) Taxa: a velocidade instantânea de f(t) quando t é o tempo. 

(6) Aproximação: A derivada de uma função é a melhor aproximação linear 

para a função próximo a um ponto. 

(7) Microscópia: A derivada de uma função é o limite que se obtém olhando-

a com microscópios cada vez mais poderosos. (Thurston, 1994, p.5) 
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O autor afirma que existem formas diferentes de pensar e “ver” a derivada de uma 

função e que essas listadas não são as únicas possibilidades. Segundo Thurston, a partir do 

momento em que se procura traduzir os conceitos apresentados de forma abstrata e puramente 

mental para “definições formais, explícitas, e precisas”, existe a possibilidade de tornar mais 

claras as possíveis relações entre estes conceitos, de maneira a esclarecê-los para o aluno.  

Esse mesmo autor, ao falar de seus estudos sobre o conceito de derivada de uma 

função, diz: “Posso lembrar-me absorvendo cada um desses conceitos como algo novo e 

interessante, gastando muito tempo de raciocínio e esforço, digerindo e exercitando cada um 

deles, relacionando-os com os outros. [...] retornando a esses diferentes conceitos, 

adicionando-lhe significado e compreensão”. (Thurston, 1994, p.5). 

Thurston não chega a deixar claro, se seus estudos eram mediados por alguém, mas 

demonstra sua preocupação pela busca de uma aprendizagem que possibilitasse tornar claro, 

compreensível e significativo aquele conceito. Com efeito, no decorrer de seu ensaio, 

encontra-se que, “a linguagem só é viva para aqueles que a usam”. (Thurston, 1994, p.9). 

Em Vygotsky, encontra-se que: 

A medida de generalidade determina não apenas a equivalência de conceitos, 

mas também todas as operações intelectuais possíveis com um determinado 

conceito. Todas as operações intelectuais – comparações, julgamentos, 

conclusões – exigem um certo movimento dentro da rede de coordenadas
13

 

que esboçamos. (Vygotsky, 1989, p. 97). 

Para o autor, quanto mais generalizado o conceito, maior sua área de abrangência na 

superfície do globo. Como, por exemplo, o conceito de flor, que estaria sendo representado 

por uma linha e o conceito de rosa que estaria representado, no sistema, por um ponto que 

estaria na abrangência da linha que sustenta o conceito maior, de flor. O que realmente 

importa, é que  

para ser adequadamente caracterizado, cada conceito tem de ser inserido em 

dois contínuos – um que representa o conteúdo objetivo e o outro que 

representa atos que apreendem o conteúdo. A interseção dos dois determina 

todas as relações entre o conceito dado e os outros – seus conceitos 

coordenados, supra-ordenados e subordinados. Essa posição de um conceito 

                                                 
13

 A rede de coordenadas a que se refere Vygotsky é sua comparação entre a superfície de um globo e a 

“totalidade dos conceitos distribuídos” sobre esta superfície que corresponderiam, como na Geografia, à 

longitude e à latitude. (Vygotsky, 1989, p. 96). 



45 

 

 

 

no sistema total de conceitos pode ser chamada de sua medida de 

generalidade. (Vygotsky, 1989, pp. 96-97). 

Assim, pressupostas algumas questões iniciais, que envolvem o ensino e a 

aprendizagem de Matemática, outro ponto relevante e importante para ser esclarecido, é como 

ocorre a construção do conceito matemático. Para tanto, D‟Amore e Duval fazem este 

encaminhamento. 

 

 

3.4 A construção do conceito matemático 

 

 

Para falar da construção de um conceito matemático uma das possibilidades é a teoria 

dos registros de representação semiótica
14

, do filósofo e psicólogo francês, Raymond Duval. 

Destacam-se em sua teoria, contribuições para os aspectos cognitivos da compreensão do 

processo de ensino e aprendizagem da Matemática.  

Para Duval (2003), um objeto matemático é visto como algo que pode ser representado 

por meio de um signo ou um sistema de signos, mas que não pode ser acessado nem pela 

percepção, nem pela experiência intuitiva, ou seja, esse objeto precisa, necessariamente, de 

uma representação semiótica para ser possível trabalhar com ele. Dessa forma, não existem 

objetos matemáticos e só é possível trabalhar com representações, levando, em conta, ainda, 

que um único objeto matemático pode possuir mais de uma representação. O autor ainda 

alerta para o fato de que é preciso tomar o cuidado em não confundir um objeto com sua 

representação.  

Outro aspecto importante ligado ao objeto matemático está em sua constituição. 

Observe-se, por exemplo, que a palavra caneta é um signo que representa um instrumento 

utilizado para escrever. Quando se vê uma caneta, já se tem a percepção de que aquele 

                                                 
14

 “As representações semióticas são produções constituídas pelo uso de símbolos pertencendo a um sistema de 

representação que tem condições próprias de significado e de funcionamento” (Duval, 1994 apud Machado, S. 

D. A., 2003, p. 72). 
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instrumento é usado para a escrita e é manipulável. Quando se muda o foco para um objeto 

matemático, nem a percepção, nem a manipulação do objeto propriamente dito, são possíveis, 

pois é no campo das idéias que reside a natureza do objeto matemático. Por este motivo, as 

atividades sobre um objeto matemático acontecem sempre através de sua representação 

semiótica, sendo essa representação, portanto, essencial à atividade cognitiva.  

Uma questão importante, levantada por Duval (1996) e por D‟Amore (2005), é a da 

noção de conceito, que, aqui, difere do conceito relacionado à teoria vygotskiana. Para 

Vygotsky, a formação de um conceito está intrinsecamente ligada ao uso funcional do signo 

(ou da palavra). Na teoria de Duval, na qual os objetos matemáticos são marcadamente 

vinculados aos registros semióticos, D‟Amore (2005), explica, que a palavra “signo” deveria 

ter sido considerada, na tradução de Pensamento e Linguagem de Vygotsky, não como 

“signo”, mas como a expressão “sistema de signos”, o que, talvez, coubesse melhor para 

satisfazer as exigências das representações semióticas ligadas ao ensino e à aprendizagem da 

Matemática, dentro da teoria de Duval. 

Para Duval (2005, p.15), existem pelo menos quatro possibilidades de registro de 

representações semióticas.  Dentro destes tipos, existem os registros multifuncionais (não 

tratados de forma algorítmica) e os registros monofuncionais (geralmente tratados 

algoritmicamente), sendo que, ambos os registros assumem representações tanto discursivas 

quanto não-discursivas. 

Para os registros multifuncionais, a representação discursiva estaria associada ao 

registro da língua natural, por associações verbais ligadas à argumentação e à dedução, e, a 

representação não-discursiva estaria relacionada ao registro geométrico através de figuras 

planas ou espaciais, com “apreensão operatória e não somente perceptiva, e, construção com 

instrumentos.” (loc. cit.). 

Para os registros monofuncionais a representação discursiva estaria associada ao 

registro dos sistemas de escritas e cálculo, através de escritas numéricas, algébricas e 

simbólicas. E a representação não-discursiva estaria relacionada ao registro gráfico cartesiano 

por meio de “mudanças de sistema de coordenadas; interpolação e extrapolação”. (loc. cit.). 

Segundo Duval, para a apreensão de um conceito matemático, faz-se necessária a 

apreensão das possíveis representações semióticas relacionadas àquele objeto. Assim, é 
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preciso que ocorra tanto a noesis, que é a “aquisição conceitual de um objeto” como a 

semiosis, que é a “representação realizada por meio de signos”, sobre o que, D‟Amore, 

afirma: “não existir noesis sem semiosis” (D‟Amore, 2005, p. 58), assumindo a conclusão de 

Duval.  

Por outro lado, segundo Duval (1993), a apropriação conceitual de um objeto 

matemático, está baseada em dois constitutivos realmente “fortes”. Primeiro, que “o uso de 

diversos registros de representação semiótica é típico do pensamento humano” e segundo, que 

“a criação e o desenvolvimento de novos sistemas semióticos são marcos (históricos) de 

progresso do conhecimento”. (D‟Amore, 2005, p.60). 

Segundo Duval (2003), existem dois tipos de transformação de representações 

semióticas. A primeira transformação refere-se às operações dentro de um mesmo registro de 

representação, portanto uma operação interna a esse registro, chamada de “tratamento” de 

uma representação. Este tratamento ocorre quando, por exemplo, na resolução de uma 

equação do segundo grau, como 042 x , se mantém estritamente o mesmo sistema de 

escrita, ou seja, não se usa nenhum outro tipo de representação além da escrita algébrica, 

embora a resolução da equação possa ser mostrada através de outros registros de 

representação. 

Quando existe a possibilidade de se passar de um registro para o outro, essa 

transformação é chamada de “conversão” de representações. A partir do exemplo anterior, a 

resolução da equação 042 x  não só pode ser resolvida no registro algébrico, como 

também sua resolução pode ser registrada utilizando a linguagem gráfica. Para exemplificar o 

sentido do trânsito (conversão) entre esses registros, pode-se obter, a partir da linguagem 

gráfica, a função que possibilitou a construção do gráfico e, portanto, a equação dada 

inicialmente. Considerando que:  

Há, por trás da aplicação de uma regra de codificação para passar de uma 

equação a um gráfico cartesiano, a necessária articulação entre as variáveis 

cognitivas que são específicas do funcionamento de cada um dos dois 

registros. Pois são variáveis que permitem determinar quais as unidades de 

significado pertinentes, que devem ser levadas em consideração, em cada um 

dos registros. A conversão das representações, quaisquer que sejam seus 

registros considerados, é irredutível a um tratamento. (Duval, 2005, p. 17). 
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É importante ressaltar ainda que para Duval (2003), é esta transposição entre os 

diversos registros de representação que possibilita a efetiva aprendizagem matemática mais 

ainda, de uma aprendizagem significativa. De fato, a busca pelo registro mais apropriado para 

aplicar os tratamentos e para consequente resolução das questões propostas, pode implicar não 

só no desenvolvimento do raciocínio, mas também pode criar um vínculo maior entre o 

sujeito que está apreendendo e a matemática está sendo apreendida por ele. “É preciso [...] se 

deter sobre aquilo que torna absolutamente necessário levar em conta o ponto de vista 

cognitivo nas análises das aprendizagens e naquelas dos processos de compreensão”. (p. 16). 

Uma observação, aqui caberia, quando Duval esclarece que “a compreensão em 

matemática, implica na capacidade de mudar de registro.” (2003, p.21). Tal afirmação parece 

estar de acordo com as palavras de Thurston (1994), quando este fala de sua maneira de 

estudar matemática lembrando, que além do todo seu esforço e concentração para assimilar os 

conteúdos e conceitos matemáticos, ele, também, procurava relacioná-los com os outros 

conceitos e, ainda, “retornando a esses diferentes conceitos, adicionando-lhe significado e 

compreensão.” (p.5). Thurston alerta para o fato que um conceito matemático pode ser melhor 

compreendido pelas diferentes formas segundo as quais é apresentado, o que para Duval é 

essencial para a aprendizagem matemática.  

Esse reconhecimento é a condição fundamental para que um aluno possa, 

por si próprio, transferir ou modificar formulações ou representações de 

informações durante uma resolução de problema. Essa condição supõe que 

ele não identifica mais os objetos matemáticos com os seus conteúdos de 

certas representações. (Duval, 2003, p.23). 

Para Duval, a construção de um objeto matemático ocorre, portanto, quando o sujeito 

se torna capaz de mobilizar rapidamente um registro de representação semiótica referente a 

um objeto matemático, escolhido entre outros tantos, de modo a favorecer a resolução de um 

dado problema da forma mais rápida e eficaz possível. Este tipo de atividade é denominado 

por Duval, “coordenação”, onde, ao menos dois registros de representação semiótica devem 

ser utilizados no processo de aprendizagem. A devida escolha, entre os vários tipos de 

registros, é que leva o sujeito, à diferenciação fundamental do objeto matemático em relação 

ao seu registro de representação semiótica, ficando assim clara, a distinção entre quem é o 

representante e quem é o representado. “A compreensão (integral) de um conteúdo conceitual 

repousa sobre a coordenação de ao menos dois registros de representação, e esta coordenação 
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se manifesta pela rapidez e a espontaneidade da atividade cognitiva de conversão.” (Duval, 

1993, p. 51). 

Para Duval (2003, p. 29), a construção do conhecimento matemático precisa estar 

centrada nas condições cognitivas de compreensão, ou seja, no acesso ao objeto matemático e 

na diversidade de suas possíveis representações semióticas. Como diz o autor, “a maioria dos 

alunos [...] permanece aquém dessa compreensão”, onde suas capacidades se resumem aos 

registros monofuncionais, ainda que desprovidos de “significado” e não adaptados ao 

contexto de aprendizagem desejável para este aluno. Uma consideração necessária é a de que, 

para o autor, o desenvolvimento das capacidades cognitivas globais do aluno requer a 

apreensão de variados registros de representação, já que em Matemática tende-se a 

diversificar mais e mais estas representações, ou seja, a apropriação e o domínio sobre os 

sistemas semióticos é essencial para a compreensão dos conteúdos matemáticos.  

Neste sentido, a união das três ações – representar, tratar, fazer conversões – sobre 

conceitos seria, para Duval e D‟Amore, a construção do conhecimento matemático, ou seja, a 

noesis. (D‟Amore, 2005, p. 63).  

Enfim, como diz D‟Amore,  

A finalidade de um sistema semiótico em Matemática é, [...] a de permitir 

um tratamento (matemático) das representações. É [necessário] apresentá-lo, 

quando possível, em relação ao jogo de transformações internas que as 

representações permitem. Desse ponto de vista, a língua e as figuras 

geométricas não são de forma alguma, falando com propriedade, registros 

“técnicos”. Isso corresponde à distinção entre duas estruturas de significado: 

ternária (língua e formas) e binária (signo-sujeito). (D‟Amore, 2005, p. 66).  

Outros dois aspectos muito importantes que permeiam as questões do ensino e da 

aprendizagem de Matemática, são aqueles que dizem respeito à mediação e à afetividade, 

aspectos esses que são fundamentais das teorias de Vygotsky e Wallon. 
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4. AFETIVIDADE E MEDIAÇÃO NA SALA DE AULA DE MATEMÁTICA 

 

 

4.1 As questões da afetividade 

 

 

As questões de mediação que percorrem todo o trabalho de Vygotsky, também são 

permeadas pelas questões do afeto e da emoção. Para este autor os aspectos afetivos e 

cognitivos são constitutivos para a formação do sujeito, enquanto ser biológico e social. 

Segundo ele, existe uma grande dificuldade em observar exatamente o que acontece, quando 

ocorrem variações emocionais, bem como quais seriam os possíveis significados dessas 

emoções. A real compreensão da emoção estaria efetivamente ligada ao movimento cotidiano 

da vida, por meio das possibilidades de inter-relação com o outro, de onde surgiriam 

manifestações plenas de significado e sentido.  

A construção da subjetividade do indivíduo passa, necessariamente, pelo processo 

histórico e social, do qual este indivíduo é parte integrante e no qual ocorrem os processos de 

negociação de significados, mediados pela linguagem. 

Para Vygotsky (1998), a compreensão do pensamento humano passa, necessariamente, 

pela sua dimensão afetiva, ou seja, por suas emoções, sentimentos e ações volitivas. De fato, 

para ele,  

quem separa desde o começo o pensamento do afeto fecha para sempre a 

possibilidade de explicar as causas do pensamento, porque uma análise 

determinista pressupõe descobrir seus motivos, as necessidades e interesses, 

os impulsos e tendências que regem o movimento do pensamento em um ou 

outro sentido. De igual modo, quem separa o pensamento do afeto, nega de 

antemão a possibilidade de estudar a influência inversa do pensamento no 

plano afetivo, volitivo da vida psíquica, porque uma análise determinista 

desta última inclui tanto atribuir ao pensamento um poder mágico capaz de 

fazer depender o comportamento humano única e exclusivamente de um 

sistema interno do indivíduo, como transformar o pensamento em um 

apêndice inútil do comportamento, em uma sombra sua desnecessária e 

impotente. (Vygotsky, 1993 apud Oliveira e Rego, 2003, p. 18). 
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Numa perspectiva histórico cultural, ocorre o processo evolutivo do homem, baseado 

tanto no processo de evolução de suas emoções, quanto no aspecto do desenvolvimento de sua 

subjetividade. Para Vygotsky, este homem, enquanto um ser essencialmente biológico, 

transita por caminhos que lhe possibilitam a construção de sistemas simbólicos que conferem 

sentido e significado para a vida, criando para si e para o outro uma “imensa rede de relações” 

pela qual adquire conhecimentos e habilidades que estão em constante renovação.  

Ainda é necessário esclarecer que a idéia a respeito do conceito de consciência, para 

Vygotsky, segundo Werstsch (1988), era entendida como um aspecto inteiramente baseado na 

observação do comportamento humano em suas atividades sócio culturais. A este conceito, 

ligavam-se os aspectos básicos de sua teoria, como “o fundamento sócio-histórico do 

funcionamento psicológico do homem; a importância dos processos de mediação; a idéia de 

que a organização dos processos psicológicos é dinâmica e que as conexões interfuncionais 

não são permanentes”. (Oliveira, 1992, p. 78). 

Neste sentido, segundo Oliveira (1992), Vygotsky, considerava que o material cultural 

fornecido ao homem pela sociedade, era continuamente negociado e que o indivíduo 

impregnado das informações, conceitos e significados provenientes de suas trocas com o 

meio, sofria a internalização, ou seja, a formação de sua própria consciência e de sua 

subjetividade a partir de situações de intersubjetividade, onde estão inseridas as questões da 

mediação simbólica e o papel da linguagem no desenvolvimento psicológico do homem.  

Como visto anteriormente, cabe à linguagem enquanto sistema simbólico fundamental 

para comunicação entre os homens a mediação entre o sujeito e o objeto de conhecimento. 

Este sistema é composto por palavras, as quais sem significado não têm sentido de ser e de se 

colocar como instrumento fundamental do seu processo de formação e desenvolvimento. 

Embora a questão do significado pareça não estar embutida nas questões referentes à 

emoção, é preciso lembrar que “é no significado da palavra que o pensamento e a fala se 

unem em pensamento verbal.” (Vygotsky, 1989, p.4). O significado da palavra está 

claramente conectado às dimensões afetivas e cognitivas, sendo que o sentido ganha uma 

repercussão diferente para cada indivíduo, conforme o “contexto de uso da palavra e [suas] 

vivências afetivas.” (Oliveira, 1993 apud Oliveira, 1992, p. 81).  
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Assim, na perspectiva de Vygotsky sobre as questões do desenvolvimento humano 

permeadas pelas funções psicológicas superiores, e de Wallon, sobre as questões de 

afetividade presentes nas interações sociais, pode-se dizer que do indivíduo depende, sua 

forma de ver, estar e se localizar no mundo, a partir das possíveis trocas que faz com o outro e 

o meio. Dessas trocas surge o seu desenvolvimento enquanto pessoa capaz de colaborar para o 

progresso da sociedade e do seu próprio, através relações sociais e das condições afetivas que 

transcorrem a partir destas relações.  

Neste sentido é importante destacar que 

embora os fenômenos afetivos sejam de natureza subjetiva, isso não os torna 

independentes da ação do meio sociocultural, pois estão diretamente 

relacionados à qualidade das interações entre os sujeitos, enquanto 

experiências vivenciadas. Dessa maneira, pode-se supor que tais 

experiências vão marcar e conferir aos objetos culturais um sentido afetivo. 

(Tassoni, 2000, p. 2).  

Convém ressaltar pois, que a efetiva necessidade da mediação eficaz em sala de aula 

decorre das experiências de vida e de formação do professor, enquanto um dos principais 

mediadores entre a aprendizagem do aluno e o conhecimento. Depende dele e dos possíveis 

elementos de mediação, tais como artefatos, ferramentas, instrumentos e signos, a motivação 

e o interesse expresso pelo aluno, em sala de aula.  

 

 

4.2 Mediação e afetividade em sala de aula 

 

 

Numa perspectiva vygotskyana, para Oliveira (2001), mediação “é um processo de 

intervenção de um elemento intermediário numa relação; [ou seja,] a relação deixa, então, de 

ser direta e passa a ser mediada por esse elemento”. (p. 26, ênfase da autora). De maneira 

geral, pode-se dizer que durante nossa trajetória de vida nossas relações são 

predominantemente mediadas por alguém ou por alguma coisa. 
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Os instrumentos são elementos que se colocam entre o indivíduo e o objeto do seu 

trabalho ou de seu estudo, aumentando as “possibilidades de transformação da natureza. É, 

pois, um objeto social e mediador da relação entre o indivíduo e o mundo”. (Oliveira, 2001, p. 

29). Já os signos, são considerados, “meios auxiliares para solucionar um dado problema 

psicológico (lembrar, comparar coisas, relatar,...)”. Para Vygotsky, os signos são 

“instrumentos psicológicos” que se orientam para dentro do próprio indivíduo. “São 

ferramentas que auxiliam nos processos psicológicos e não nas ações concretas, como os 

instrumentos”. (Ibidem, p. 30).  

Um exemplo para compreender o que são e como são usados os instrumentos e os 

signos, estaria vinculado à zona de desenvolvimento proximal. As pesquisas feitas por 

Vygotsky e seus colaboradores, abrangeram a questão de mediação e como esta mediação 

poderia interferir entre a zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento potencial 

de uma criança, possibilitando que a mesma pudesse compreender e solucionar exercícios 

para além dos utilizadas para sua faixa etária de desenvolvimento, através da mediação. 

Oliveira (2001) relata o experimento de Leontiev, colaborador e discípulo de 

Vygotsky. Este experimento baseava-se em um jogo, no qual uma pessoa fazia perguntas a 

outra pessoa, que por sua vez, deveria responder às questões, mas sem fazer uso de certas 

palavras que eram proibidas. As perguntas formuladas eram sobre cores e as “palavras 

proibidas” poderiam ser, por exemplo, verde e branco ou azul e amarelo. O importante é que 

estas palavras não fossem usadas como respostas, pelas crianças. Num primeiro momento, o 

pesquisador fazia as perguntas e as crianças respondiam às questões conforme combinado, ou 

seja, ao falar a palavra proibida a resposta estava errada. Num segundo momento, as regras do 

jogo continuavam as mesmas, mas eram entregues às crianças cartões coloridos, que 

poderiam ser utilizados durante o jogo, como uma “memória auxiliar”. Então, as crianças 

passaram a utilizar os cartões como “suportes externos” que ajudariam na atenção e na 

memória no decorrer do jogo. As crianças procediam da seguinte maneira: os cartões com as 

cores proibidas eram separados e, “antes de responder às perguntas, olhavam para os cartões, 

como se estivessem “consultando” uma fonte de informação”. A conclusão dos pesquisadores 

foi a de que as crianças que utilizaram os cartões como “marcas externas para a regulação de 

sua atividade psicológica” tiveram bem menos erros neste segundo momento do jogo, que no 

momento inicial. O pesquisador registra que a “atividade psicológica [da criança] foi 
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beneficiada pela utilização de signos como “instrumentos psicológicos”. (Oliveira, 2001, p. 

32).  

O mesmo experimento foi feito com adultos e Vygotsky observou que o resultado, 

para as duas formas de aplicação, não resultou em grandes diferenças. Pelo contrário, não 

houve benefício algum em fazer uso ou não dos cartões durante o jogo; o pesquisador 

argumenta que a similaridade entre os resultados das duas etapas do jogo, deve-se ao fato de 

estar ocorrendo entre os jogadores adultos uma mediação interna, que Vygotsky supôs ser 

uma capacidade do sujeito de jogar por conta própria sem a necessidade do uso do cartão 

como um meio auxiliar. Nas palavras de Oliveira: 

Ao longo do processo de desenvolvimento, o indivíduo deixa de necessitar 

marcas externas e passa a utilizar signos internos, isto é, representações 

mentais substituem os objetos do mundo real. Os signos internalizados 

são, como as marcas exteriores, elementos que representam objetos, eventos, 

situações. [...] A própria idéia de que o homem é capaz de operar 

mentalmente sobre o mundo – isto é, fazer relações, planejar, comparar, 

lembrar, etc. supõe um processo de representação mental. Temos conteúdos 

mentais que tomam o lugar dos objetos, das situações e dos eventos no 

mundo real. (Oliveira, 2001, pp. 34-35, ênfase da autora). 

Segundo Oliveira (2001), a possibilidade de fazer uso de representações para substituir 

o elemento real é que confere ao homem a capacidade de libertar-se do momento atual, 

transportando-o para o seu próprio mundo mental onde é capaz de imaginar, planejar e ter 

intenções que conferem ao sujeito o poder de “possuir” um objeto que não está fisicamente 

presente naquele momento. Tal fato, em certo aspecto, está de acordo com a teoria dos 

registros de representação semiótica de Duval.  

Ainda, segundo Oliveira (2001), estas “representações mentais da realidade 

exterior são, na verdade, os principais mediadores a serem considerados na relação do 

homem com o mundo”. (p. 35, ênfase da autora). A autora observa ainda que a linguagem 

como sistema simbólico básico da humanidade e os sistemas que representam a realidade, são 

provenientes do desenvolvimento sócio-cultural desta mesma humanidade. O meio onde este 

indivíduo se desenvolve é que lhe proporciona entender e organizar o real de forma a compor 

“os instrumentos psicológicos que fazem a mediação entre o indivíduo e o mundo”. (Ibidem, 

p. 36). Mais ainda, Oliveira (2001), afirma ser o meio social aquilo que constrói um conceito, 

o qual consiste numa representação mental que faz a mediação entre o sujeito e o objeto real 

que está inserido no mundo, ou seja, na sociedade.  
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Como já visto, no caso da Matemática, os objetos concretos não existem no mundo 

real. A atividade matemática é realizada sobre representações.  

Para Bruner (1976), em o Processo da Educação, afirma que o professor está longe de 

ser um mero comunicador e diante de uma classe é, muitas vezes, um modelo a ser seguido. 

Diz ele, que “alguém que não veja nada de belo ou eficaz na matemática [por exemplo] não 

será capaz de despertar nos outros o sentimento de entusiasmo inerente ao assunto” (p. 85). 

Segundo, o autor, um professor que não se sinta a vontade, para dar vazão à sua própria 

intuição dificilmente será capaz de estimular adequadamente seu aluno para a aprendizagem. 

Reconhecer e corrigir um erro eventual, perante sua turma precisa ser encarado como algo que 

possa acontecer, pois o ser humano é passível de erro, enquanto em constante aprendizado.  

O mesmo autor ainda garante, que o professor, além de modelo que sirva ao aluno 

como um ícone de identificação e comparação é, também, um símbolo pessoal imediato do 

próprio processo educativo. Quem não teve um professor inesquecível – “um entusiasta, um 

devoto do ponto de vista, um disciplinador cujo ardor provinha da paixão por um assunto, 

uma mentalidade divertida, porém séria?” Estes ícones existem e são reverenciados por sua 

dedicação e entusiasmo por suas disciplinas de ensino. Ao contrário, “há também, ai de nós, 

imagens destrutivas: os professores que minavam a confiança, os destruidores de sonhos, e as 

demais figuras dessa sala de horrores.” (pp. 85-86). 

Como diria Wallon (1978), “a emoção é o primeiro e mais forte vínculo entre os 

indivíduos”. É essencial que se note na criança, como se evidenciam seus gestos, sua mímica, 

seu olhar, suas expressões faciais, posto que estes são característicos de sua atividade 

emocional. Desde o início da vida afetiva, ou seja, de seu nascimento, o bebê expressa suas 

necessidades para o outro (familiares) por meio de seus movimentos “impulsivos” e do choro, 

aspectos estes capazes de chamar a atenção do outro, para si. Assim esse tipo de comunicação 

inicial, torna-se significativa para o outro. “A criança tende para o adulto, [diz o autor], como 

um sistema para o seu estado de equilíbrio”. (p. 17).  

Assim como para Vygotsky (1989), a comunicação é um dos meios mais importantes 

de mediação entre os indivíduos, para Wallon (1978) a “emoção é uma linguagem antes da 

linguagem”. Pode até ser incompatível com seus próprios efeitos, transitando entre estados de 

união, confusão e oposição perante o outro, de discriminação. Mas a emoção é a mais pura 

expressão do pensamento, “a representação que lhe é contraditória e não contrária; 
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desencadeia, igualmente, a distinção entre o eu e os outros; preludia as afirmações da 

personalidade”. (p.15). 

Para Wallon autor de A evolução psicológica da criança, existe uma forte distinção 

entre emoção e afetividade. A emoção, de composição orgânica, inicialmente, tende a 

produzir, no decorrer da evolução da criança, manifestações de estados inteiramente 

subjetivos, de onde, “muitas vezes, é a emoção que dá o tom do real.”  

Já a afetividade, de características mais amplas, surge tanto nas manifestações 

puramente psicológicas – nos sentimentos – quanto nas manifestações biológicas – emoções. 

Desta, poder-se-ia dizer, que é o meio pelo qual se exteriorizam as emoções, com o 

aparecimento das representações mentais, simbólicas, significativas ou não, produzidas no 

decorrer da infância. Segundo, Wallon, é com o aparecimento destas representações mentais 

que ocorre a transformação das emoções em sentimentos, que possuem solidez e equilíbrio. 

Assim, para Tassoni (2000),  

através desta interação com o meio humano a criança passa de um estado 

total de sincretismo para um progressivo processo de diferenciação, onde a 

afetividade está presente, permeando a relação entre a criança e o outro, 

constituindo elemento essencial na construção da identidade. Da mesma 

forma, é ainda através da afetividade que o indivíduo acessa o mundo 

simbólico, originando a atividade cognitiva e possibilitando seu avanço. Pois 

são os desejos, intenções e motivos que vão mobilizar a criança na seleção 

de atividades e objetos. (p. 11).  

A fim de exemplificar as idéias de Vygotsky e Wallon, as palavras de Izabel Galvão 

no artigo Expressividade e emoções segundo a perspectiva de Wallon, convergem, 

substancialmente, quando fala sobre o Projeto Letras e Livros, implantado na Escola de 

Aplicação da Faculdade de Educação da USP (Dantas e Prado, 1994; Isepi, 1999), destinado a 

crianças com problemas de alfabetização, nas duas primeiras séries do Ensino Fundamental: 

[...] para algumas crianças, a aprendizagem depende da elevação da 

temperatura afetiva (isto é, da intensificação do vínculo) possível numa 

situação de mais intimidade. Diferente de ações que decorrem de uma 

concepção linear da relação entre inteligência e afetiviadade e que , nos 

casos de dificuldade de aprendizado das crianças, prescrevem 

encaminhamentos clínicos, o projeto aposta que uma atmosfera afetiva mais 

adequada pode ser obtida na própria escola, com uma intervenção de 

natureza e eminentemente escolar, e não clínica.” (Galvão, 2003, p. 83). 
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4.3 Mediação e afetividade na sala de aula de Matemática  

 

 

Ubiratan D‟Ambrosio, prefaciando Pesquisa Qualitativa em Educação Matemática, 

fala de uma importante contribuição do matemático alemão Felix Klein, em seu livro 

intitulado: Matemática elementar de um ponto de vista avançado. D‟Ambrosio comenta, que: 

Klein defende uma apresentação nas escolas que repouse mais em bases 

psicológicas do que sistemáticas. Diz que o professor deve ser, por assim 

dizer, um diplomata, levando em conta o processo psíquico do aluno, para 

poder agarrar seu interesse. Afirma que o professor só terá sucesso se 

apresentar as coisas numa forma intuitivamente compreensível. (Borba e 

Araújo, 2006, p.13). 

No pensamento de Klein há um pouco de tudo o que os autores têm investigado até o 

momento: dar maior credibilidade às bases psicológicas do aprendizando do que apenas ao 

ensino sistematizado; levar em consideração a relação aluno-professor-objeto do 

conhecimento no processo de ensino e de aprendizagem; dar atenção suficiente à necessidade 

do conteúdo ser compreensível e significativo para que o professor possa ter sucesso em sala 

de aula. 

Assim como Klein fala das questões psicológicas no ensino, da necessidade de o 

professor atuar como diplomata, mediando a relação dos estudantes não apenas consigo 

mesmo, mas também com as idéias relativas à Matemática que circulam no ambiente escolar, 

Vygotsky alerta para o lugar dos sentimentos no pensamento:  

A forma de pensar, que junto com o sistema de conceitos nos é imposta pelo 

meio que nos rodeia, inclui também nossos sentimentos. Não sentimos 

simplesmente: percebemos o sentimento em forma de ciúmes, cólera, ultraje, 

ofensa. Se dizemos que depreciamos alguém, o fato de nomear os 

sentimentos faz com que estes variem, já que guardam certa relação com 

nossos pensamentos. (Vygotsky, 1991apud Oliveira e Rego, 2003, p. 22). 

Das palavras de D‟Ambrosio, Klein e Vygotsky, faz-se pertinente o exame de algumas 

práticas pedagógicas, a partir de relatos discentes. No trabalho de Guimarães (2008), no qual 

o foco de sua pesquisa é a forma como a professora de Língua Portuguesa, conduz suas aulas 

e como procura atrair seus alunos para as atividades de ensino, tem-se um exemplo de como a 

afetividade em sala de aula pode alterar o sentimento de aversão que alguns alunos 
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demonstram por algumas disciplinas escolares. Embora o campo de conhecimento difira do 

deste trabalho, as falas de seus sujeitos são apropriadas porque em alguns pontos da pesquisa 

de Guimarães, os alunos expõem seus sentimentos de indignação por professores da área de 

exatas e em especial de Matemática. Para tanto, cita-se a fala dos alunos Angélica e Vitor: 

Acho que pelo modo de ela ensinar, o modo de estar ali conversando com a 

gente, sempre dá vontade de falar, de responder. Porque tem muitas aulas, 

com muitos professores que a gente nem abre a boca, nem pergunta nada. 

Mas o jeito dela ali faz a gente perguntar. (Angélica Prot. 2, Ativ. 1, apud 

Guimarães, 2008, p.58). 

E assim, ela nos deixa à vontade pra perguntar, porque desde o começo ela 

sempre falava: ó, quando não entender, pergunta. Ela deixa a gente à vontade 

para quando não entender perguntar pra ela. Tem professor que (...) a gente 

não entendeu, a gente não pergunta: ah, não entendi, pode explicar de novo? 

Ninguém pergunta. Na aula dela não tem isso. (Vitor Prot. 1, Ativ. 1, apud 

Guimarães, 2008, p.58). 

Da fala desses alunos, pode-se perceber a abertura que a professora dá aos mesmos ao 

convidá-los para fazer parte das aulas, deixando-os à vontade para fazer perguntas e 

esclarecer dúvidas. O mais interessante, foi a questão levantada pelo sujeito de pesquisa, João. 

Ele não só fala sobre a participação efetiva dos alunos durante as aulas, como também faz 

comentários alusivos aos professores da área de exatas e em particular, ao professor de 

Matemática.  

A professora faz a gente participar da aula; porque assim, quem acaba dando 

aula não é só a professora, são os alunos. Tipo, um sabe alguma coisa, por 

exemplo, aprendeu na quinta série o que era por exemplo ali é... antonímia, 

que ela estava falando e lembra e fala; não é só ela quem fala: ó antonímia é 

isso, isso e aquilo. Isso é uma coisa que eu vejo na maioria dos professores 

da área de humanas. É sério. Porque na área de humanas os professores são 

mais relacionados com os alunos. Existem professores da área de exatas bem 

assim, mas são mais difíceis. Os professores da área de exatas que eu acho 

que deviam mudar muito a postura deles ensinarem (João Prot. 7, Ativ. 4, 

apud Guimarães, p. 58-59; grifo nosso).  

Ao que continua,  

Ela não vê como o professor de matemática vê, usando o exemplo dele. Ele 

está ensinando exercícios para o vestibular pra pessoa aprender... E ele 

sempre fala do vestibular. Já a Marília não, ela vê a matéria dela como algo 

que a gente vai usar para alguma coisa, mesmo que a gente não veja 

importância, por exemplo, no português, ela ensina de uma maneira que ela 

sabe que o português vai ter uma importância na nossa vida, pra gente 

conversar, falar, assim como a física, por exemplo, tem importância na nossa 

vida e a gente não percebe, muitos alunos não percebem, só que ele (o 

professor) não mostra isso, ele mostra apenas como uma matéria, entendeu? 
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Como algo chato que a gente tem que aprender. E a Marília não, ela mostra o 

português... Ah, você vai precisar do português claro para o vestibular, vai 

ser algo importante pra nossa vida, quando for fazer faculdade, mas ela trata 

o português como algo que a gente vai construir relações com as pessoas, 

que a gente vai aprender a se verbalizar melhor quando precisar falar com 

alguém, ela trata a matéria dela como se fosse algo importante na nossa vida 

e a gente acredita que é algo importante, entendeu? (João Prot. 7, Ativ. 4, 

apud em Guimarães, p. 62; grifo nosso). 

Além dos traços que caracterizam uma professora preocupada com a formação integral 

dos alunos, pode-se observar a partir da fala de João o quanto tem significado, para ele, não só 

o que está aprendendo com a professora Marília, mas também qual o motivo dela ensinar 

certos conteúdos. Para este aluno; este fato parece fazer diferença no processo de aprendizado. 

As características de uma mediação afetiva e significava parecem estar vinculadas tanto aos 

pressupostos teóricos de Vygotsky, quanto os de Wallon.  

Guimarães descreve, ainda, as características afetivas existentes em sala de aula entre 

a professora pesquisada e seus alunos. Segundo ela, “a relação entre professora e alunos é 

permeada por sentimentos de justiça, amizade, carinho e respeito. Além disso, marcada pelas 

brincadeiras e diálogo entre eles”. (Guimarães, 2008, p. 64). 

Ela não trata ninguém diferente. Trata todo mundo igual, briga com todo 

mundo, não discrimina ninguém. (Vitor Prot. 1, Ativ. 1, apud Guimarães, 

2008, p. 64). 

Agora se comparar com os outros professores que dão aula pra gente, não 

tem carinho, não tem afeto, não tem amizade com eles, entendeu? (Vitor 

Prot. 1, Ativ. 1, apud Guimarães, p. 65). 

De forma que os alunos respeitam ela porque sabem que ela também tem um 

certo respeito pela gente. Tem outros professores que não estão nem aí, 

chega na sala, passa lição e acabou. (Jana Prot. 6, Ativ.3, apud Guimarães, 

2008, p. 65). 

Ela chega, conversa, trata a gente como pessoas, não como simples alunos. 

Ela conversa com a gente (Vitor Prot.1, Ativ. 1). E [quando ela quer que a 

sala fique em silêncio] ela pede assim com jeito, não grita, não faz passar 

vergonha. (Karen Prot.1, Ativ. 1, apud Guimarães, 2008, p. 65). 

Estas falas vinculadas à relação aluno-professor-objeto do conhecimento, demonstram 

o quanto um aluno satisfeito com a forma como o conteúdo é exposto e ensinado e a maneira 

pela qual o professor conduz suas aulas, podem interferir no processo de ensino e de 

aprendizagem. 
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Victor e Cris falam da afeição dos alunos pela professora e o respeito e afeto que esta, 

tem por seus alunos, 

(...) é um privilégio nosso [tê-la como professora] porque a gente não vai 

encontrar professor assim como a Marília fácil. A gente está reclamando de 

alguns [professores] aqui... (Vitor, Prot. 1, Ativ. 1, apud Guimarães, 2008, p. 

66). 

Acho que acaba sendo uma vitória pra gente o tanto de coisas que a gente 

está aprendendo com ela que a gente não aprendeu e não teve um 

relacionamento tão bom com todos os professores (Cris, Prot. 3, Ativ. 2, 

apud Guimarães, 2008, p. 66). 

Da pesquisa de Guimarães, depreende-se o quanto as atitudes da professora em sala de 

aula e sua forma de apresentar os conteúdos, não só demonstra interesse em promover uma 

aprendizagem significativa, mas também, o quanto sua maneira de agir, faz com que os alunos 

se envolvam positivamente com o objeto de conhecimento. (Guimarães, 2008, p. 66). 

Quanto às questões de mudança de atitude dos alunos, em relação à Matemática, a 

autora, expõe o momento da aluna Jana, como bem significativo. Esta aluna não só fala de sua 

mudança de parecer sobre a língua portuguesa, mas também expõe seu sentimento de 

antipatia pela Matemática, em decorrência de algo relacionado com o professor da disciplina: 

Pra mim [mudou] totalmente porque antes eu não gostava de português. Eu 

não gostava de português! Porque os professores ensinavam e eu não 

conseguia aprender, sabe? Fazer um texto até eu gostava, mas o português, a 

matéria, gramática, eu não gostava e ela passa de um jeito totalmente 

diferente que hoje eu gosto de português. Que nem antes eu gostava muito 

de matemática, mas hoje eu já tenho um pouco de antipatia. Eu adorava 

matemática, eu adoro, mas às vezes o professor faz a gente desgostar (...) é a 

nossa língua e eu sou obrigada a saber português e eu não gostava. Hoje eu 

gosto. Ela valorizou (Jana Prot. 3, Ativ. 2, apud Guimarães, 2008, p. 73; 

grifo nosso). 

Para Guimarães (2008), o sucesso encontrado no aprendizado dos alunos da professora 

Marília, deve-se a fatos, como: roteiro de um processo de ensino e aprendizagem voltado para 

o aluno, com atividades de ensino e planejamento que privilegiaram instruções, explicações, 

esclarecimento de dúvidas e retorno dos objetivos alcançados; criteriosa seleção de materiais 

que pudessem estabelecer relações entre conteúdos e cotidiano dos alunos, além do “respeito 

ao ritmo dos alunos e avaliação do processo de ensino – marcadas pela afetividade”. Outros 

dois aspectos, importantes, estariam vinculados ao ótimo relacionamento entre a professora e 
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seus alunos, e, o gosto da professora pela disciplina e seu grande conhecimento com relação 

ao objeto de ensino, o que contribuiu expressivamente para o sucesso de seus alunos. (p.99). 

 

 

4.4 Michelle Bacquet – aspectos emocionais no ensino e na aprendizagem de Matemática 

 

 

Michelle Bacquet
15

 é ortofonista
16

, especializada em reeducação da linguagem 

matemática. A autora, em seu livro Matemática sem Dificuldades ou como evitar que ela seja 

odiada por seu aluno, relata histórias de alunos que tinham verdadeira aversão pela disciplina 

(mais precisamente pela resolução de problemas matemáticos). Estes alunos, afirma Bacquet, 

precisaram de ajuda para superar seus medos e traumas em relação à Matemática e por meio 

de explicações mais detalhadas, de material manipulável e do empenho dela puderam vencer 

as condições que tornaram a Matemática um verdadeiro empecilho em suas vidas. 

A autora ainda comenta, que a falta de habilidade do professor em conduzir as aulas 

que envolvem atividades com problemas matemáticos, podem afetar as crianças no sentido de 

um abandono da compreensão matemática, porque, embora essas crianças buscassem 

respostas para suas dúvidas, tais dúvidas nunca foram sanadas por seus professores. Mais 

adiante, a solução que Bacquet apresenta para casos de dificuldade na resolução de problemas 

matemáticos acontece através de explicações claras sobre a estrutura dos problemas e 

exercícios ligados à matemática, os quais são colocados por diferentes temas do cotidiano. A 

autora ainda afirma: “Se fizermos a economia desta explicação, não haverá nenhuma 

construção de conhecimentos; em compensação a entrada na esfera do contra-senso está 

                                                 
15

 Michelle Bacquet é ortonofista, especializada na reeducação da linguagem matemática. Trabalhou por mais 

de 20 anos no Centro Médico Psicopedagógico (CMPP), da região parisiense, com crianças com bloqueios na 

matemática. (Nota sobre a autora nas páginas iniciais do livro).  
16

 s. m. (fr. orthophoniste; ing. logopedist). Profissional de saúde que pratica os métodos de reeducação verbal 

(logopedia), destinados a corrigir os defeitos da pronúncia e da elocução. Pertence ao grupo dos paramédicos. 

Disponível em: http://medicosdeportugal.saude.sapo.pt/action/10/glo_id/9063/menu/2/, acessado em 19 jul. 

2009. 

 

http://medicosdeportugal.saude.sapo.pt/action/10/glo_id/9063/menu/2/
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assegurada”. (Bacquet, 2001, p.30), ou seja, segundo ela é a mediação do professor que pode 

garantir o fracasso ou levar o aluno ao sucesso em Matemática. 

Um dos casos apresentados e estudados por Bacquet foi o de Léo, menino de sete anos 

e meio, estudante do Curso Elementar – da 1ª série – Ciclo II do Sistema Educacional 

Francês. Léo tem um bom desempenho em todas as disciplinas, mas não consegue um bom 

desempenho em Matemática. A escola sugere à mãe de Léo o encaminhamento do aluno ao 

CMPP – Centro Médico Psicopedagógico, da região parisiense, onde é atendido por Bacquet.  

A via de acesso ao desempenho escolar do aluno e a forma como o ensino é conduzido 

pela professora de Matemática é o caderno escolar de Léo, chamado “o caderno do fracasso”.  

Sua professora, uma educadora de Ensino Fundamental tida como “excelente 

e muito severa”, os fez saber [Léo e sua mãe], antes de anunciar diversas 

vezes, que, caso não se recuperasse, Léo, certamente, repetiria o ano. [...], 

examinamos, então, todos juntos, o grande caderno trazido pela criança sob 

o conselho de sua professora [para] que “eu visse bem o grau de fracasso em 

matemática”. (Bacquet, 2001, p. 44, ênfase da autora). 

Bacquet relata que a “culpa” pelas dificuldades de Léo em Matemática não é 

necessariamente da professora, pois esta segue ordens oficiais. Os alunos recebem materiais 

contendo operações ou problemas, que são efetuados em sala e corrigidos posteriormente pela 

professora. (Bacquet, 2001, p. 44). 

Ao examinar o caderno de Léo, a autora conta que os enunciados dos problemas 

supostamente vindos do cotidiano dos alunos, na verdade não ajudam no esperado e efetivo 

aprendizado. Ela acredita com fundamento em sua experiência, que a resolução de problemas 

com enunciados, que se revelam repetitivos e mal redigidos, “não preenche nenhuma das 

quatro funções principais que lhe são atribuídas: aplicar e adquirir conhecimentos, 

desenvolver o espírito de pesquisa, levar ao raciocínio lógico e, enfim, avaliar o nível de 

conhecimento do aluno”. (Bacquet, 2001, pp. 29-30).  

Assim o que Bacquet apresenta sobre o caso de Léo, é que os problemas lhe causam 

um efeito real de aversão à disciplina de Matemática, pois este não sabe realmente o que fazer 

com os eles.  

Num primeiro exemplo, a análise de uma operação de subtração efetuada por Léo na 

resolução dos problemas propostos pela professora, observa-se que: 
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Não somente Léo não sabe ler o enunciado, mas, sobretudo e primeiramente, 

ele não compreendeu a numeração e não assimilou a técnica da subtração. 

Duvido fortemente que ele tenha adquirido o significado desta operação em 

um texto. (Bacquet, 2001, p. 48). 

Ao prestar atenção nesta fala da autora, pode-se perceber que a aversão de Léo pela 

Matemática pode não estar ligada somente à resolução de problemas, mas também ao fato de 

Léo parecer não possuir habilidades matemáticas básicas. De fato, parece que as dificuldades 

conceituais de Léo sobre a compreensão do sistema de numeração e da técnica necessária para 

efetuar a operação de subtração, são obstáculos, iniciais, para o processo de ensino e 

aprendizagem.  

Quando os problemas apresentados a Léo envolvem a multiplicação, a autora relata 

que: “[...] Léo não [consegue] lembrar uma só tabela de multiplicação, mesmo a de dois, o 

que é raro, [...], conforme provam os cálculos efetuados ( 12210 x ; 61050 x ; 

1033100 x )”. (Bacquet, 2001, p.54). 

Da mesma forma, quando são apresentados problemas envolvendo as operações de 

multiplicação e divisão ao mesmo tempo, Léo, segundo a autora, mostra-se completamente 

contrariado e sua compreensão da situação-problema apresentada, fica cada vez mais distante. 

“Suas tentativas de resposta no primeiro exercício são verdadeiramente frustrantes. Incapaz de 

decodificar a situação, Léo não encontra a operação que convém, não sabe mais calcular uma 

soma e recopia um resultado completamente equivocado”. (Bacquet, 2001, p. 54). 

Bacquet relata, após a análise do caderno de fracassos de Léo, que esse caderno é uma 

prova quase que irrefutável do “desencorajamento e convencimento” do aluno quanto aos 

seus parcos progressos diante da disciplina. Seus exames são feitos com muito medo, diante 

da expectativa da provável reprovação.  

Embora Bacquet observe que a professora de Léo não teve culpa nas questões da 

utilização de problemas no processo de ensino e aprendizagem dos alunos, fica evidente, a 

questão de falta de afeto que essa professora confere a Léo, na seguinte fala da autora:  

Além disso, a professora disse que ele era nulo, e ela não se engana nunca. 

Então, é certo que ele é nulo. Como sempre, frente a este tipo de julgamento, 

ele mesmo, sua mãe, a escola, os outros pensam ainda que a culpa é dele ou 

que ele não tem as capacidades exigidas para o aprendizado. (Bacquet, 2001, 

p. 55). 
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Após mais de um ano de visitas semanais à ortofonista e tendo a escola concordado 

que Léo não repetisse o CE 1, que cursava no início do “tratamento”, o aluno estava cursando 

agora o CE 2 da Escola Elementar Francesa. Para Bacquet, após todo este tempo, com a 

aplicação de técnicas de aprendizagem que puderam abrir o mundo matemático para Léo, ele 

estava curado dos seus sentimentos negativos em relação à Matemática.  

Doravante, eu não terei diante de mim duas crianças: a primeira, viva e 

engraçada, que ao chegar, tinha sempre muitos comentários saborosos a 

fazer sobre a semana finda, e a segunda, fechada, estática e muda assim que 

a palavra “matemática” era pronunciada. Pouco a pouco, houve sessões 

memoráveis, nas quais o significado circulava verdadeiramente, seguidas de 

uma primeira boa nota em aula, vivida como uma exceção maravilhosa, de 

“recaídas” é claro, uma lenta melhora e confissão, enfim: “Agora, eu gosto 

de matemática, mais do que o próprio francês”. E nosso Léo, no fim do CE 

2, passando para o CM 1 ... sem problemas e sem perder o sorriso quando a 

palavra “maldita” era pronunciada diante dele.  (Bacquet, 2003, p. 63).  

O estudo de Bacquet, talvez possa constituir para esta pesquisa, um exemplo de tudo 

aquilo que se buscou fundamentar. Os resultados do seu trabalho podem ajudar no 

enfrentamento da solução do problema de pesquisa, no tocante aos aspectos de afetividade, 

emoção, linguagem e elaboração de um processo de ensino e aprendizagem significativo. 
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5. AS ENTREVISTAS RECORRENTES 

 

 

5.1 Fundamentação 

 

 

A metodologia escolhida para o desenvolvimento desta pesquisa foi a das entrevistas 

recorrentes. Segundo Leite e Colombo (2006), esta forma de coleta e análise de dados, serviu 

de inspiração para os trabalhos de Simão (1989), Zanelli (1992), Larocca (1999) e Grota 

(2000), entre outros autores.  

Para Simão, a “interação recorrente” que se dá entre pesquisador e sujeito de pesquisa 

durante o processo das entrevistas “propicia a construção do conhecimento sobre um tema de 

maneira partilhada e planejada”. (Simão, 1982, apud Leite e Colombo, 2006, p.128). Nesta 

forma “partilhada e planejada” de trabalhar durante a pesquisa, acredita a autora deste 

trabalho, estar a essência do método.  

Uma vez escolhido o procedimento a ser adotado, e o encaminhamento necessário 

para encontrar respostas para o problema de pesquisa, foram definidos os critérios a serem 

satisfeitos pelos sujeitos que seriam entrevistados, bem como, quem seriam efetivamente 

esses sujeitos. Segundo Leite e Colombo (2006), a escolha dos sujeitos de pesquisa deve ser 

intencional.  

Esses sujeitos, além das experiências positivas no cotidiano escolar com a Matemática, 

deveriam, necessariamente, ter construído durante sua vida escolar histórias de sucesso em 

relação à disciplina, e seriam indicados por seus professores. Especificamente, os critérios 

definidos para a participação na pesquisa foram os seguintes:  

a) o aluno selecionado é tido por seus professores como um bom aluno em Matemática; 

b) o aluno selecionado afirma "gostar" de Matemática.  

A fim de utilizar a metodologia escolhida é necessária a elaboração de uma pergunta 

norteadora de pesquisa. No processo das “interações recorrentes” essa pergunta não só dá 

início à primeira etapa dos procedimentos de coleta e análise dos dados, mas que também faz 
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surgir, nos sucessivos encontros, os possíveis fatores que determinaram, na história de vida 

desses alunos, o sucesso na disciplina de Matemática.  

Nesse sentido, a pergunta norteadora da pesquisa foi a seguinte: Seu(s) professor(es) 

de Matemática o(a) indicou (indicaram) como um(a) bom (boa) aluno(a) em Matemática 

e você mesmo afirma gostar de Matemática. Quais seriam as razões que o levam a ser 

um(a) aluno(a) bem sucedido(a) nessa disciplina?  

 

 

5.2 Etapas do processo de coleta e análise dos dados 

 

 

Segundo Leite e Colombo (2006), Simão (1989), Zanelli (1992), Larocca (1999) e 

Grotta (2000), entre outros autores, num primeiro momento, a pesquisadora entrará em 

contato com cada um dos sujeitos de pesquisa escolhidos, apresentando-lhes o objetivo de 

pesquisa, a forma como irão ocorrer as entrevistas e a síntese do objetivo de pesquisa que será 

expresso por meio da pergunta norteadora. Nesse momento ainda, serão definidos o dia, local 

e horário para a primeira entrevista. 

No dia da primeira entrevista de cada um dos sujeitos de pesquisa, a pesquisadora 

relembrará o objetivo de pesquisa e lançará a pergunta norteadora, pedindo em cada caso que 

o entrevistado a responda, discorrendo sobre a questão colocada. É importante que a 

pesquisadora não interfira muito sobre a fala do sujeito, deixando-o falar livremente.  

Após a primeira entrevista, para cada entrevistado, é necessário proceder à transcrição 

do relato verbal em caderno ou arquivo digital, que terá como título “caderno de relatos 

verbais” do sujeito 01 de pesquisa, por exemplo. Neste caderno ou arquivo digital serão 

anotados os dados pessoais pertinentes a cada sujeito, a data de suas entrevistas, o horário de 

início, término e duração de cada encontro. As transcrições dos relatos verbais dos sujeitos e 

os pontos relevantes de seus relatos detectados pela pesquisadora, também estarão descritos 

no caderno ou arquivo digital. Para cada indivíduo, a partir dos pontos relevantes será feita 
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uma matriz contendo as classes e subclasses provenientes desse levantamento, com as 

respectivas sínteses das falas que correspondem àquelas classes.  

Num segundo encontro com cada um dos entrevistados, a pesquisadora levará a 

transcrição e o levantamento dos pontos mais importantes da primeira entrevista. Cabe à 

pesquisadora, neste segundo encontro, fazer a leitura do material com o aluno, explicando o 

que for necessário. Depois de feita a leitura e dadas as explicações sobre a confecção da 

matriz proveniente do relato da primeira entrevista, o aluno fará as correções e alterações 

sobre a transcrição e sobre as classes e subclasses da matriz, que considerar necessárias. Num 

segundo momento, desse mesmo encontro, a pesquisadora dará continuidade ao processo de 

entrevistas recorrentes, mas desta vez poderá interagir mais com o sujeito fazendo as 

perguntas que achar oportunas com o objetivo de buscar a solução para seu problema de 

pesquisa. 

Feita a segunda entrevista, a pesquisadora fará a transcrição do relato e ampliará a 

matriz inicial com os dados provenientes desta entrevista. É importante lembrar de incluir 

aqui, as sugestões do sujeito de pesquisa sobre o material da primeira entrevista, o que irá 

alterar a matriz inicial com a inclusão de novas classes ou subclasses.  

No decorrer das entrevistas subsequentes, os procedimentos anteriormente descritos 

serão refeitos e as mesmas medidas e cuidados deverão ser tomados. Estas interações 

ocorrerão até que a pesquisadora e entrevistado cheguem à conclusão de que o assunto foi 

esgotado, dando por encerrada a parte de coleta de dados. 

Realizadas as entrevistas com todos com os sujeitos de pesquisa, a pesquisadora 

passará à efetiva análise dos dados levantados, essencialmente, vinculados às matrizes 

individuais desses alunos. As matrizes individuais darão origem a uma única matriz contendo 

todas as classes e subclasses antes identificadas. 

Essa matriz final deverá, pois, abranger os conteúdos de todas as categorias 

ou classes já construídas, as quais constituirão os dados da pesquisa a serem 

apresentados, ou seja, os “resultados” que serão discutidos à luz do 

referencial teórico previamente assumido. (Leite e Colombo, 2006, pp. 129-

130). 

Um fato que deve ser levado em consideração por qualquer pesquisador, em qualquer 

método de pesquisa, está descrito pelas palavras de Bogdan e Biklen (1994), “a característica 
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mais importante de um investigador deve ser sua devoção e fidelidade aos dados que obtém. 

Confeccionar ou distorcer dados constitui o pecado mortal de um cientista”. (p. 77).  

 

 

5.3 Diagrama para visualização da metodologia de pesquisa 

 

 

Para ilustrar o processo de entrevistas recorrentes, optou-se por apresentar um 

diagrama a fim de mostrar as passagens descritas no método de coleta e análise dos dados. 

Uma característica especial da metodologia de pesquisa escolhida, segundo Leite, é que não 

há engessamento e, portanto, há flexibilidade para agregar elementos que mostrem e 

expliquem da melhor maneira possível, os resultados da pesquisa. 

No caso desta pesquisa, o número de entrevistas variou de um até três, mas o diagrama 

foi elaborado para um número n qualquer de entrevistas. 
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5.4 A coleta de dados 

 

A busca pelos sujeitos de pesquisa se deu em uma instituição pública de ensino, em 

Curitiba – Paraná, que atendeu prontamente ao pedido da pesquisadora e, através de um 

professor da instituição, indicou dois alunos para participar da pesquisa. Uma terceira aluna 

foi indicada por um professor de uma instituição particular de ensino da mesma cidade. 

Em primeiro lugar, a pesquisadora entrou em contato telefônico com os sujeitos 

indicados, explicando aos seus responsáveis que as instituições onde eles estudavam, os 

haviam indicado para fazer parte da pesquisa. No mesmo telefonema, a pesquisadora explicou 

qual era a situação problema que norteava a pesquisa e, confirmou com as mães que os 

meninos realmente seriam bons sujeitos de pesquisa, por serem bons alunos e gostarem da 

disciplina Como a pesquisadora não conseguiu manter contato efetivo com os sujeitos, 

solicitou que os mesmos dessem um retorno à sua ligação. 

Quando do retorno a pesquisadora explicou aos meninos, individualmente, qual era o 

objetivo da pesquisa e falou detalhadamente sobre o método que seria empregado na coleta de 

dados. Após as considerações iniciais, os meninos aquiesceram sobre suas participações na 

pesquisa e a primeira entrevista, com cada um deles, foi marcada. 

A cada uma das entrevistas e em suas etapas subsequentes, a pesquisadora teve o 

cuidado de proceder, sempre, da mesma maneira com cada um dos entrevistados. As etapas 

do processo de coleta e análise dos dados, relatadas em 5.2, foram todas seguidas e a própria 

pesquisadora fez as transcrições das gravações. Dessa maneira transcorreu o processo das 

entrevistas, no qual “a ação de cada interlocutor determinou, pelo menos em parte, a ação 

subsequente na sequência interativa” (Simão, 1989 apud Grotta, 2000, p. 51), até que cada 

sujeito e a pesquisadora chegassem à conclusão de que o assunto estava esgotado. 

Como afirma Larroca (1996, apud Grotta, 2000), no método das entrevistas 

recorrentes, “o processo de construção do conhecimento sobre um tema ou problema 

fundamenta-se nos conteúdos dos relatos do sujeito que se referem tanto a situações que por 

ele foram vivenciadas como ainda às relações e interpretações que estabelece sobre o que 

vivenciou” (p. 31).  
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5.5 Os sujeitos de pesquisa 

 

Sujeito 01 de pesquisa 

 

A primeira entrevistada era do sexo feminino, tinha dezessete anos e estudava na rede 

particular de ensino do Estado do Paraná, na cidade de Curitiba. As duas entrevistas 

concedidas pela aluna aconteceram na sua casa e tiveram duração de aproximadamente 

quarenta e dois minutos no total. A pesquisadora teve a oportunidade de conhecer seus 

familiares e, a mãe novamente confirmou o que já havia sido dito pela filha, a respeito do 

gosto e da dedicação pela disciplina de Matemática. A família era composta por dois filhos 

(um menino e a entrevistada) e os pais casados há mais de vinte anos.  

A entrevistada transparecia ser calma, acessível, comunicativa e polida em suas 

atitudes e maneiras. Sua característica mais forte era a “vontade de aprender mais”. Seu 

principal “mentor” matemático era o pai e se considerava uma boa aluna, além de deixar 

muito claro o gosto pela Matemática. Cursando o terceiro ano do Ensino Médio e apaixonada 

pela disciplina de Biologia pretendia prestar vestibular na área de Ciências Biológicas, mas 

não deixava de externar seu gosto pela Matemática e seu reconhecimento pela importância da 

disciplina:  

Que eu falei né, que eu gostaria de fazer... tanto que eu vou fazer 

Biomedicina, que eu quero prestar o vestibular. Que mexe com pesquisa e 

tudo e também mexe com Matemática, com Física né. Porque é a parte que 

eu gosto porque envolve Biologia, que é minha paixão, que eu gosto bastante 

e Matemática que é o que gira em torno de tudo, você precisa de Matemática 

pra tudo. (Sujeito 01 de pesquisa). 
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Sujeito 02 de pesquisa  

 

O segundo entrevistado era do sexo masculino, tinha dezoito anos e estudava na rede 

pública federal de ensino na cidade de Curitiba. Ele, também, concedeu duas entrevistas à 

pesquisadora com duração de um pouco mais de trinta e nove minutos no total, que ocorreram 

em sua casa. O aluno mostrou-se tranquilo e muito afável em sua maneira de ser e de agir. 

Embora estudasse numa instituição pública, o Ensino Fundamental havia sido na rede 

particular de ensino. Foi por ele verbalizado que seu gosto pela Matemática vinha desde 

criança, devido ao constante “instigar” de seu irmão. A pesquisadora não teve a oportunidade 

de conhecer sua família, mas soube das entrevistas, que seus pais são casados há mais de vinte 

e cinco anos e, ele tinha uma irmã e um irmão mais velhos.  

Um aspecto muito forte em suas entrevistas foram as falas sobre seu irmão e a 

convivência repleta de cuidados que este lhe proporcionava. A mãe também foi muito citada 

como “instigadora” da aprendizagem precoce do filho: 

Então, minha mãe também. Final de semana ela chegava: Ah! me ajuda a 

arrumar a mesa, tá bom, daí ia lá e, pegue duas xícaras, três copos, quatro 

pratos, tá ... e agora a gente está em seis pessoas: o quê que falta? 

Entendeu! Então ela sempre me instigou assim... porque ela como pedagoga 

ela sabia que tinha que ter este estímulo a mais. Principalmente porque eu 

não fiz o pré, então eu perdi um pouco desta parte, mas ela nunca deixou que 

eu relativamente ficasse atrás das outras pessoas. (Sujeito 02 de pesquisa). 
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Sujeito 03 de pesquisa 

 

O terceiro entrevistado, também, do sexo masculino, tinha dezessete anos e estudava 

na rede pública federal de ensino na cidade de Curitiba. Devido ao tempo restrito do 

entrevistado, ele concedeu três entrevistas à pesquisadora, que aconteceram na instituição de 

ensino do aluno e totalizaram um pouco mais de quarenta e quatro minutos. Este sujeito se 

apresentou muito tranquilo e polido em sua maneira de ser, agir e conversar. Sempre estudou 

na rede particular de ensino, mas com a chegada ao Ensino Médio, optou pela rede pública 

federal por esta oferecer um ensino de qualidade e dentro de suas expectativas. É o irmão 

mais velho de dois irmãos e seus pais são casados há mais ou menos vinte anos.  

O ponto forte de sua entrevista foi demonstrado na admiração pelos pais e, em especial 

pela mãe e por sua profissão. Não frequentou a pré-escola, mas relatou que seus pais, sempre 

estavam lhe ensinando alguma coisa.  

Não sei se em todas as famílias é assim, mas pelo menos na minha família o 

trabalho dos nossos pais, sempre tiveram influência sobre os filhos, porque 

eles sempre procuraram fazer a gente trabalhar com eles. Não, claro, não 

trabalho infantil, mas aquele negócio: ah, vamos no escritório... daí você 

desenvolve um negócio, aprende isso... Então a minha educação foi bem 

diferenciada neste ponto. (Sujeito 03 de pesquisa). 

 

 

5. 6 A construção da matriz de classes e subclasses dos sujeitos de pesquisa 

 

 

A construção das matrizes individuais dos três sujeitos de pesquisa foi feita a partir 

dos seus relatos verbais. As classes identificadas em cada matriz provieram dos pontos mais 

importantes das entrevistas; em cada classe foram colocadas subclasses, de acordo com a 

relevância mostrada na entrevista. As matrizes individuais dos sujeitos de pesquisa e o 

cronograma das atividades foram as seguintes:  
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Sujeito 01 de pesquisa 

Cronograma das entrevistas  

 

Número de entrevistas:    02 

Datas das entrevistas:       08/04/2010 e 24/04/2010 

Duração das entrevistas:   25min 38seg e 15min 58seg 

Tempo total de entrevistas:  41min 36seg 

Na construção da matriz individual do sujeito 01 de pesquisa foram levantadas, a partir 

de seus relatos, as seguintes classes e subclasses: 

Classes provenientes dos relatos do sujeito 01 de pesquisa 

 

1. Razões para gostar de Matemática 

2. Uma tentativa de resposta à pergunta norteadora de pesquisa 

3. A família 

3.1 Mãe 

3.2 Pai 

3.3 Irmãos (irmã ou irmão) 

4. O ensino  

4.1  Os professores 

5. A aprendizagem 

5.1 A maneira de estudar e de fazer as tarefas 

5.2 Os conteúdos de que mais gosta 

5.3 As dificuldades  

6. As instituições de ensino  

7. O desafio 

8.  A ajuda aos colegas 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

 

Sujeito 02 de pesquisa 

Cronograma das entrevistas 

 

Número de entrevistas:    02 

Datas das entrevistas:      15/04/2010 e 30/04/2010 

Duração das entrevistas:  23min 20seg e 15min 47seg 

Duração total das entrevistas:  39min e 7seg 

Na construção da matriz de classes do sujeito 02 de pesquisa foram levantadas, a partir 

de seus relatos, as seguintes classes e subclasses: 

Classes provenientes dos relatos do sujeito 02 de pesquisa 

 

1. Razões para gostar de Matemática 

2. Uma tentativa de resposta a pergunta norteadora de pesquisa 

3. O apoio dos pais e familiares 

3.1 Mãe 

3.2 Pai 

3.3 Irmãos (irmã ou irmão) 

4. O ensino 

4.1  Os professores 

4.2  A relação professor-aluno 

5. A aprendizagem 

5.1 A maneira de estudar e de fazer as tarefas 

5.2 Os conteúdos que mais gosta 

5.3 Dificuldades e as possíveis razões de terem acontecido 

6. As instituições de ensino  

7. O desafio 

8.  Ensinar e aprender com os colegas 

9. A questão dos jogos, passatempos, brinquedos lógicos e computador 
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Sujeito 03 de pesquisa 

Cronograma das entrevistas 

 

Número de entrevistas:    03 

Datas das entrevistas:       20/04/2010, 13/05/2010 e 09/06/2010 

Duração das entrevistas:  16min 52seg, 14min 08seg e 13min 11seg 

Tempo total das entrevistas:  44min 11 seg 

Na construção da matriz de classes do sujeito 03 de pesquisa foram levantadas, a partir 

de seus relatos, as seguintes classes e subclasses. 

Classes provenientes dos relatos do sujeito de pesquisa 03 

 

1. Razões para gostar de Matemática 

2. Uma tentativa de resposta à pergunta norteadora de pesquisa 

3. A família 

3.1 Mãe  

3.1.1  A profissão da mãe influenciando a futura profissão do filho 

3.2 Pai 

3.3 Irmãos (irmã ou irmão) 

4. O ensino 

4.1  Os professores 

4.2  A relação professor aluno 

5. A aprendizagem 

5.1 A maneira de estudar e de fazer as tarefas 

5.2 Os conteúdos que mais gosta 

5.3 As dificuldades 

6. As instituições de ensino  

7. O desafio 

8. A questão dos jogos 

9.  A ajuda aos colegas 

10. A maneira de ser do aluno 
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5.7 A matriz final e a análise dos dados 

 

 

A partir da construção das matrizes individuais dos sujeitos, foi organizada uma única 

matriz que reuniu todos os principais pontos das falas dos sujeitos de pesquisa. 

 

 

 

 

 

Construída a matriz final a partir dos relatos dos sujeitos de pesquisa, foi possível dar 

início à análise dos dados coletados. Em primeiro lugar foram separadas as falas mais 

conclusivas de cada um dos sujeitos de pesquisa que determinaram as classes e subclasses 

presentes na matriz final. Essa análise irá servir de base para as indicações de solução do 

problema de pesquisa proposto, ou seja, os possíveis fatores que levam estes três sujeitos a 

serem alunos bem sucedidos na disciplina de Matemática.  

A forma como foi estruturada esta análise vem da leitura dos trabalhos de, entre outros 

autores, Simão (1989), Zanelli (1992), Larocca (1999), Grotta (2000) e Leite e Colombo 

(2006).  A autora procurou fazer a sistematização dos dados de maneira tal que transparecesse 

o confronto entre as falas dos sujeitos e o referencial teórico adotado. O critério utilizado para 

inclusão do tema – razões para gostar de Matemática – na primeira classe da matriz geral e de 

todas as matrizes individuais, está ligado diretamente à seleção dos sujeitos, que afirmaram 

categoricamente gostar da Matemática.  
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1. Razões para gostar de Matemática 

Sujeito 01 de pesquisa 

 

Para o sujeito 01 de pesquisa as razões de gostar de Matemática estão ligadas a uma 

necessidade interna, ou seja, uma grande vontade de aprender. Constata-se isso na seguinte 

fala da aluna: “[...] o que me fez mais gostar de Matemática, foi, ah, que desde o começo, 

assim, eu lembro que eu sempre fui, tive vontade assim, de aprender mais” (Sujeito 01 de 

pesquisa, grifo nosso). Em outros dois relatos, ela confirma o seu gosto pela Matemática, e 

também revela sua auto-estima e consciência de se considerar uma boa aluna: 

Mas eu gosto de Matemática também por ela ser exata, não ter é, outra 

alternativa sabe [...]. Eu prefiro coisas exatas que eu sei que não vai ter 

segunda interpretação. Sabe eu gosto tanto que eu vou melhor em Física, 

Matemática que vai mais pro lado de cálculo (Sujeito 01 de pesquisa). 

 

E eu, eu adoro assim, se fosse pra... se eu não fosse fazer alguma coisa na 

área de biológicas, o que eu queria lá de humanas... eu faria alguma coisa 

ligada a Matemática, Física assim, que eu acho interessante. (Sujeito 01 de 

pesquisa). 

Segundo Moysés (2001, apud Leite, 2006) “formou-se um certo consenso de que o 

auto-conceito é a percepção que a pessoa tem si mesma, ao passo que auto-estima é uma 

percepção que ela tem do seu próprio valor”(p.40). No que Moysés, ainda, afirma: 

Autoconceito relaciona-se a processos cognitivos, é fruto da percepção que a 

pessoa tem de si mesma, sendo determinado por fatores externos e internos à 

própria pessoa – parte da estrutura cognitiva vai se constituindo relacionada 

ao conhecimento de si própria. A auto-estima, por sua vez, seria o 

sentimento de valor que acompanha essa percepção; seria a “resposta no 

plano afetivo de um processo originado no plano cognitivo”, revelando-se 

como a condição determinante para o indivíduo perceber-se como capaz de 

enfrentar desafios [...]. “Auto-estima representaria o nível de satisfação que 

o indivíduo sente quando se defronta com o auto-conceito” (p. 40).  

Outro fator do gosto pela Matemática do sujeito 01 está vinculado à mediação, 

representada na família por seu pai e no ambiente escolar pelo professor. O fato do pai, 

também, gostar de Matemática parece ter influenciado o gosto da aluna pela disciplina. Ela 

diz, “[...] tive meu pai que gostava sempre de matemática, ele sempre me ajudava [...]. Então 

com a ajuda dele eu aprendi a gostar de matemática” (Sujeito 01 de pesquisa). Quanto aos 

professores, a aluna prossegue:  
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Tem professores lá que eu admiro bastante, [professores do colégio atual] 

assim que me fizeram gostar de matemática, ainda mais sabe. Que te deixam 

com vontade de aprender. (Sujeito 01 de pesquisa). 

 

[Na segunda entrevista a pesquisadora perguntou se existiam mais razões 

para gostar de Matemática, ao que a aluna responde:]. Os professores, ter um 

motivo assim, ter uma motivação pra você assistir as aulas. Pra você não 

chegar assim e, ai, quarta aula, nossa vou ter Matemática, que saco né. Não 

quero ter essa reação. Quero ficar feliz assim, de ter aquela aula, nossa, estou 

esperando a semana inteira para ter aquela aula assim. Acho que é diferente. 

(Sujeito 01 de pesquisa). 

Pode-se perceber pelas falas da aluna como uma mediação marcadamente afetiva está 

implícita em suas palavras. Ela fala em uma admiração pelo pai e pelos professores que a 

induzem a ter vontade de aprender mais, em aulas capazes de aguçar a motivação e o prazer 

em assisti-las. Tanto para Vygotsky como para Wallon a mediação afetiva é fundamental para 

a formação do indivíduo, enquanto ser biológico e social que se nutre da sociedade para o 

desenvolvimento do seu potencial afetivo e cognitivo. 

Um outro fator importante para o sujeito 01 de pesquisa é o reconhecimento de que a 

Matemática está inserida na sociedade como um todo. Ela afirma, “[...] eu gosto bastante [de 

Matemática] e Matemática [...] é o que gira em torno de tudo, você precisa de Matemática pra 

tudo. (Sujeito 01 de pesquisa). 

 

Sujeito 02 de pesquisa 

 

Das falas do sujeito 02 de pesquisa sobre as razões de gostar de Matemática são 

perceptíveis as questões de mediação provenientes dos familiares, na figura do irmão mais 

velho e da mãe. Os vínculos afetivos com o irmão são muito marcantes na fala deste sujeito 

no decorrer das entrevistas. Referindo-se ao irmão, ele diz:  

[...] ele sempre me ensinava, então acho que um ponto bem forte nisso [no 

gostar de Matemática] é o meu irmão. Ele que me instigou, alguma coisa 

assim. Fazia brincadeiras comigo, ficava é, perguntava sempre, é, quanto é 

dois mais dois, três mais três, ficava o dia inteiro assim. E eu sempre gostei 

disso, pelo que a minha mãe falou né, eu não lembro, ela falou que eu 

sempre gostei disso. (Sujeito 02 de pesquisa). 
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Ao falar do seu gosto pela Matemática é perceptível que ele tem noção de que é um 

aluno bem sucedido na disciplina, porque até achou estranho ter que responder a pergunta 

norteadora da pesquisa. Para ele o gostar parece estar vinculado com a questão de ser bem 

sucedido na Matemática. E também transparece em suas palavras o mesmo gosto pela 

descoberta de coisas novas que o sujeito de pesquisa 01 tem. O instigar e a afetividade que 

transparece entre o sujeito e o irmão são fatores que contribuíram/contribuem para este sujeito 

ter sucesso na disciplina. As questões de auto-conceito, auto-estima e afetividade também 

estão presentes no caso deste aluno. 

Então, é até estranho essa pergunta do quê que me leva a ser bem sucedido 

em matemática, porque, segundo minha mãe, eu sempre gostei de 

Matemática. Acho que não foi assim uma coisa que eu fui gostando assim a 

partir de um tempo. Eu sempre tive essa vontade de descobrir coisas novas 

em Matemática e em outras áreas como português, história, geografia, mas 

em Matemática era mais visível isso. (Sujeito 02 de pesquisa). 

Tanto é que meu irmão estava comentando comigo, que eu liguei pra ele, 

[fala do irmão] “Ah não sei, mas quando você era menor seu brinquedo 

favorito era uma calculadora mesmo, você não sabia o que estava fazendo, 

mas você ficava apertando os botões lá” (Sujeito 02 de pesquisa). 

Ainda para este aluno, um ensino que privilegie algo manipulável, concreto para 

mostrar os conteúdos da Matemática, é um fator que pode estimular o gosto pela disciplina. 

Quando chegou em fração, pegava lá barra de chocolate (pra demonstrar), 

pizza. Sabe que isso é, são coisas que te estimulam a gostar de Matemática! 

(Sujeito 02 de pesquisa). 

 

Sujeito 03 de pesquisa 

 

Para o sujeito 03 de pesquisa o gosto pela Matemática começou cedo, “desde pequeno 

eu acho que eu fui desenvolvendo mais a Matemática do que as outras matérias assim” 

(Sujeito 03 de pesquisa). Para ele é uma questão de personalidade, como ter uma tendência, 

uma aptidão para a coisa. Encara como um desafio que quase sempre é vencido. Para Moysés 

(2001, apud Leite 2006, p. 40): “a auto-estima, por sua vez, [...] seria a “resposta no plano 

afetivo de um processo originado no plano cognitivo”, revelando-se como a condição 
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determinante para o indivíduo perceber-se como capaz de enfrentar desafios”. Esta questão 

pode ser complementada com as palavras do sujeito:  

Então acho que essa coisa assim de desafio é que faz você gostar de 

Matemática (Sujeito 03 de pesquisa). 

Eu sempre tive um gosto por Matemática, acho que já vai da personalidade 

assim sabe. Eu gosto de tudo que tem número assim, lógica, eu adoro fazer 

exercício, é como se fosse um hobby e eu não paro; se eu começo, eu vou até 

o final e não desisto até conseguir fazer o exercício. (Sujeito 03 de pesquisa). 

Eu acho que as outras matérias como Português, Geografia elas não são 

Ciências Exatas, então elas não são um desafio para você e a Matemática é 

diferente. (Sujeito 03 de pesquisa). 

Quando você resolve um exercício difícil você tem aquela sensação, assim, 

boa de desafio cumprido né, mas depois você vai querer pegar um mais 

difícil ainda pra ir fazendo e eu acho que assim vai. (Sujeito 03 de pesquisa). 

Então eu acho que, realmente, o motivo pra eu gostar de Matemática tornam-

se os desafios. Porque eu gosto de ser desafiado, tanto no trabalho, na minha 

escola, na minha vida. (Sujeito 03 de pesquisa).  

Daí na primeira a quarta série normalmente eu gostava muito dos métodos 

da professora de fazer competições entre os alunos, [...] Eu acho que isso 

estimula o aluno sabe, principalmente quando você é criança, você gosta 

deste tipo de coisa. Acho que é interessante esta metodologia. (Sujeito 03 de 

pesquisa). 

Eu não ia pra escola, mas meus pais me ensinavam tanto quando eles me 

levavam pra trabalhar com eles né, e também quando eles me ensinavam em 

casa mesmo. Então a minha educação começou muito cedo e principalmente 

na Matemática, por isso que eu gosto bastante assim. Porque quando a gente 

é criança, nós não temos, assim, um gosto próprio. (Sujeito 03 de pesquisa). 

 

O critério para colocar o tema – uma tentativa de resposta à pergunta norteadora de 

pesquisa – está em ouvir dele quais poderiam ser os fatores que o tornaram um indivíduo de 

sucesso na disciplina. Embora os meninos sejam ainda adolescentes, ouvi-los é uma questão 

importante dentro da interação proposto pelo método de pesquisa. 
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2. Uma tentativa de resposta à pergunta norteadora de pesquisa 

Sujeito 01 de pesquisa 

 

Para o sujeito 01 de pesquisa o incentivo dos pais é muito importante. O auxílio de seu 

pai e o gosto dele pela Matemática parece ser uma questão fundamental para o sucesso dessa 

aluna na disciplina. A aluna não faz menção direta aos professores, mas deixou claro que a 

qualidade em uma instituição de ensino depende muito do próprio aluno e de sua dedicação 

aos estudos. 

Ah eu acho que, eu não sei explicar, acho que é o incentivo dos pais. [...] É 

meu pai sempre me incentivou a gostar de Matemática. [...] Então sempre 

tive desde pequenininha esse incentivo de estudar, então não há muito 

problema pra mim. (Sujeito 01 de pesquisa). 

Não é o colégio que faz a gente, é a gente que faz o colégio. Então é a gente 

que tem que se esforçar mesmo, depende da gente. Se não tem a vontade 

então você acaba deixando tudo pra trás, não ligando; é muita gente acabou 

se dando mal por isso né. Então acho que isso é muito importante, a 

dedicação de cada um. (Sujeito 01 de pesquisa). 

 

Sujeito 02 de pesquisa 

 

O sujeito 02 de pesquisa fala de questões relacionadas ao seu cotidiano fora da escola, 

com o próprio envolvimento em casa, o convívio com a família, o relacionamento com os 

professores; estariam aí os pontos fortes do sucesso na disciplina. Fala dos joguinhos de 

baralho, dos jogos lógicos, e também, de transformar os conteúdos matemáticos em algo 

palpável, manipulável. 

Mas aí é que está, eu não tenho certeza sobre o quê que é... Porque nunca fiz 

nada de diferente dos meus amigos assim. Ah, sempre jogava bola, em casa 

era o jeito talvez, em casa, por ser um pouco diferente das outras famílias, 

porque a gente ajudava sempre lá em casa, desde sempre, desde cedo. A 

gente lavava a louça, varria casa, mas nada que eu veja que tenha uma 

ligação direta com a Matemática. Talvez uma ligação maior com a 

disciplina, responsabilidade, mas nada que envolvia alguma coisa a 

Matemática. Até pode ser alguma coisa assim relacionada a eu ir bem em 

todas as matérias. (Sujeito 02 de pesquisa). 
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O bom relacionamento com professores também, que eu já tinha falado. 

(Sujeito 02 de pesquisa).  

 [...] a questão de jogos também, baralho que eu jogava muito assim, quase 

todo dia a gente brincava de baralho. Sabe jogos simples assim, fazer par 

assim, tipo dorminhoco sabe! tem que fazer uma seqüência. E [...] conversei 

[com meu irmão], ele falou que jogos de lógica, que  

até hoje eu gosto na verdade né, eu também sempre brinquei. Então, vários 

jogos de lógica [...] de todos os tipos, de lógica até mais voltada pra 

geometria, lógica pra Matemática em si mesmo, números. (Sujeito 02 de 

pesquisa). 

E também a questão dos jogos né, que é a questão pratica, não ficar só no 

abstrato, no papel, mas você poder manipular alguma coisa, ter isso real 

assim, uma coisa palpável pra você aprender e depois quando você tiver... 

[aprendido], você pega e não precisa mais daquilo, você consegue abstrair 

daí. (Sujeito 02 de pesquisa). 

Uma das falas do sujeito 02 de pesquisa que chama muita atenção refere-se às 

questões ligadas à zona de desenvolvimento proximal. Para Vygotsky (1989), a diferença 

entre o que o aluno é capaz de desenvolver sozinho (zona de desenvolvimento real) e aquilo 

que ele consegue resolver com do auxílio do outro (zona de desenvolvimento potencial) é a 

chamada zona de desenvolvimento proximal. Na fala do sujeito fica bem evidente a definição 

de zona de desenvolvimento proximal: 

Mas acho que o principal mesmo seria essa... o que é mais do que ter um 

irmão, uma irmã mais velha que te ensinam coisas que você ainda não 

aprendeu, eu não sei. Que te instigam mesmo. Eu acho que isso é um dos 

principais fatores que ajudou a chegar a gostar de Matemática e ser bem 

sucedido. (Sujeito 02 de pesquisa). 

 

Sujeito 03 de pesquisa 

 

Para o sujeito 03 de pesquisa, seu sucesso em Matemática se deve a uma característica 

genética. O fato de sua mãe ser “muito boa” em Matemática poderia ser um indicativo do seu 

sucesso na disciplina, e, depois seu irmão também é “tranquilo” em relação à Matemática.  

É, vou falar principalmente porque é uma opinião mais pessoal assim, sabe. 

Eu acredito primeiramente que é a genética tem bem a ver [...] porque minha 

mãe, ela é muito boa em Matemática. (Sujeito 03 de pesquisa). 
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É, acredito que tem a ver sim porque meu irmão também é um bom aluno 

em Matemática, sabe. Ele sempre está tranquilo. (Sujeito 03 de pesquisa). 

[...] daí, meu pai é um pouquinho diferente... então eu acho que é mais por 

parte da minha mãe se for o caso de genética e acho que tem a ver com a 

criação também. (Sujeito 03 de pesquisa). 

Outras razões que o aluno acha que podem ser indicativos de resposta seriam: o fato 

de procurar fazer cálculos mentalmente e sem o uso de calculadoras, o jogo de quadra como, 

por exemplo, o futebol, e os jogos que envolvem raciocínio lógico. 

Para Wallon (1978), o jogo é “antes de tudo, lazer e por isso opõe-se à atividade séria 

que é o trabalho” (p. 74), lembrando que estudar, em qualquer idade, pode ser considerado um 

trabalho. Para este autor: 

De idade para idade [os jogos] assinalam o aparecimento das mais diversas 

funções. Funções sensório-motoras, com suas provas de destreza, de 

precisão, de rapidez, mas também de classificação intelectual e de reação 

diferenciada [...]. Funções de articulação, de memória verbal e de 

enumeração como essas cantilenas ou pequenas fórmulas que as crianças 

aprendem umas com as outras com tanta avidez. Ou ainda funções de 

sociabilidade, nos jogos que opõem equipes, clãs, bandos, nos quais os 

papéis são distribuídos tendo em vista a colaboração mais eficaz para a 

vitória comum sobre o adversário. (Wallon, 1978, pp.76-77). 

Comparando as palavras de Wallon, às indicações do sujeito 03 de pesquisa para 

tentativa de resposta à pergunta norteadora de pesquisa, pode-se perceber a razoabilidade das 

considerações do aluno.  

E, deixa eu ver, uma coisa que eu acho assim, que pode até ser que não tenha 

muito a ver, acho que os esportes me ajudam, não exatamente os cálculos 

assim sabe, mas acho que Matemática é muito raciocínio e lógica. [...] Por 

exemplo, eu jogo futebol desde que eu me conheço por gente assim. E, acho 

que você jogando você tem uma visão do jogo, você tem que calcular um 

pouquinho a jogada, prever o que vai acontecer, ser rápido e acho que isso 

também difere um pouco daqueles que jogam, é, direitinho [...]. Acho que é 

uma forma de desenvolver também a lógica e a Matemática. (Sujeito 03 de 

pesquisa). 

[...] todos os jogos que tem este tipo de raciocínio, diferente assim, [o 

entrevistado esta falando do jogo de quebra-cabeça - sudoku] eu acho que 

acaba ajudando. Porque na minha opinião Matemática é desenvolvida 

quando você desenvolve o pensamento, a sua capacidade de raciocínio. 

(Sujeito 03 de pesquisa).  

Acho interessante, não parar de praticar. Eu sempre te eu tenho algum 

cálculo que eu vou fazer, eu prefiro fazer de cabeça ou na mão, deixo a 



85 

 

 

 

calculadora de lado assim, só pra casos bem especiais. (Sujeito 03 de 

pesquisa). 

 

O critério para colocar o tema – família – entre as classes escolhidas é fundamental. A 

história de vida desses meninos está sempre permeada pela mediação familiar e este aspecto é 

muito forte na falas dos sujeitos. Seja nas brincadeiras, nas tarefas ligadas à rotina dos pais ou 

da casa, quase sempre o auxílio de alguém aparece. As subclasses mãe, pai e irmãos são 

partes integrantes do processo por serem os principais mediadores encontrados dentro desta 

classe.  

 

3. A família 

3.1. Mãe 

 

Sujeito 01 de pesquisa 

 

Para o sujeito 01 de pesquisa a ajuda da mãe, no aspecto mediação está mais ligada à 

disciplina de Língua Portuguesa e não à Matemática, até porque a aluna declara que a mãe 

não gosta. Outro fator importante em relação à sua mãe é a questão do incentivo e em não 

deixar que nada atrapalhe as conquistas da aluna, que ela consiga se superar. “[...] e minha 

mãe sempre no Português porque ela não gosta de Matemática”; “Que nem minha mãe fala: 

algumas coisas você pode até não gostar, mas você tem que aprender” (Sujeito 01 de 

pesquisa). 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 

Sujeito 02 de pesquisa 

 

A fala do sujeito 02 de pesquisa, sobre a mãe, e bastante marcada pela afetividade e 

pela mediação. As preocupações com o desenvolvimento das potencialidades do filho são 

evidentes. 

Para Vygotsky “inicialmente a relação da criança com o mundo dos objetos é mediada 

pelos adultos”, e, com a ajuda destes, elas “assimilam aquelas habilidades que foram 

construídas pela história social ao longo dos milênios”. Para este autor, “o desenvolvimento 

do psiquismo humano é sempre mediado pelo outro [...]. que indica, delimita e atribui 

significados à realidade” (Rego, 2009, pp.59-61). 

Ela [a mãe] trazia da escola dela alguns livros, é... exercícios, jogos que eu 

ficava fazendo em casa. (Sujeito 02 de pesquisa). 

Então minha mãe também, final de semana ela chegava: ah me ajuda a 

arrumar a mesa, tá bom, daí ia lá e, pegue duas xícaras, três copos, quatro 

pratos, tá ... e agora a gente está em seis pessoas: o quê que falta? 

Entendeu? Então ela sempre me instigou assim... Porque ela como pedagoga, 

ela sabia que tinha que ter este estímulo a mais. (Sujeito 02 de pesquisa). 

Voltando um pouco mais daquela história do meu irmão me ensinar 

Matemática é, antes na primeira segunda série, ela disse [a mãe] que eu já 

sabia, que quando eu fui aprender multiplicação, divisão ela disse que eu já 

sabia, ela falou que eu já sabia... Que não precisava aprender no colégio 

porque meu irmão já tinha me ensinado, entendeu! Ela até brigou com ele: 

não ensine teu irmão que vai chegar lá e não vai aprender direito! E daí 

meu irmão... ele tem, ele que aprender. (Sujeito 02 de pesquisa). 

Daí eu ia lá e falava com ela [mãe] que queria fazer alguma coisa, daí ela 

sempre trazia alguma coisa da escola dela pra eu fazer também ou eu ia 

ajudar meu irmão. (Sujeito 02 de pesquisa). 

 

Sujeito 03 de pesquisa 

 

Nas falas do sujeito 03 de pesquisa o papel da mãe como mediadora é constante. O 

fato da mãe gostar de Matemática influenciou bastante o gosto dos filhos e, este, parece ser 
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realmente um forte indicativo para um dos possíveis fatores de sucesso do sujeito em 

Matemática. 

[...] acho que tem a ver com a criação também. Ela [a mãe] me ensinava 

desde pequenininho assim, dois, três anos ela já ia me ensinando conta, 

tabuada.” (Sujeito 03 de pesquisa). 

ela me ensinava a tabuada e quando eu cheguei no cinco ela me fez parar né, 

ela falou: você está muito adiantado então você aprende isso na escola. 

[Pesquisadora: Você tinha que idade?]. Eu tinha quatro anos e sabia a 

tabuada até o cinco. (Sujeito 03 de pesquisa). 

Aí, também, ela comprava aqueles jogos de lógica quando a gente era 

pequenininho, tipo formas geométricas esse tipo de coisa. É, tudo que tivesse 

Matemática assim, eu acho que ela ia colocando na nossa vida. Ela me 

ensinava muita coisa de projetos arquitetônicos, não fórmula é claro porque 

eu era muito pequeno para entender, mas alguns conceitos de algumas coisas 

assim... Desde pequeno eu acho que eu fui desenvolvendo mais a 

Matemática do que as outras matérias assim. (Sujeito 03 de pesquisa)  

[...] Matemática sobrava tempo para eu estudar com a minha mãe né, daí ela 

que... Então, como a nossa entrevista aqui é sobre razões, ela foi assim a 

pessoa mais importante. (Sujeito 03 de pesquisa). 

A gente é criado e quando a gente se desenvolve né dentro da sociedade a 

gente vai desenvolvendo nossa personalidade, nossos gostos, etc. E na minha 

família, a minha mãe sempre desenvolveu na gente o gosto pela Matemática, 

pelos cálculos, porque ela gosta muito também né. Então o meu 

desenvolvimento sempre se deu, eu diria, entorno da Matemática tanto na 

escola quanto fora. Então eu acho que isso também pode ser bem relevante. 

(Sujeito 03 de pesquisa). 

 

 

A escolha da subclasse está ligada, exclusivamente, ao sujeito 03 de pesquisa. Em uma 

de suas falas aparece a profissão da mãe e a maneira pela qual ele se sente influenciado na 

escolha de sua própria profissão. 

 

3.1.1 A profissão da mãe influenciando a futura profissão do filho 

O fato do sujeito 03 de pesquisa estar se encaminhando para a mesma profissão que 

sua mãe, numa perspectiva sócio-histórica, talvez esteja ligado à seguinte questão: 
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A estrutura fisiológica humana, aquilo que é inato, não é suficiente para 

produzir o indivíduo humano, na ausência do ambiente social. As 

características individuais (modo de agir, pensar, de sentir, valores, 

conhecimentos, visão do mundo etc.) dependem da interação do ser humano 

com o meio físico e social. Vygotsky chama atenção para a ação recíproca 

existente entre o organismo e o meio e atribui especial importância ao fator 

humano presente no ambiente.” (Rego, 2009, pp.57-58). 

A influência da mãe do sujeito é muito presente em sua formação, em todos os 

sentidos.  

Dos meus apontamentos, eu queria falar um pouquinho da profissão da 

minha mãe. Não sei se ela escolheu por causa da Matemática, mas é 

engenharia civil. Então essa profissão, ela esteve sempre enraizada na minha 

vida assim sabe. Desde de pequeno eu usava o capacete dela né, as trenas e 

tudo mais, e ela me ensinava projetos e fórmulas. Então eu sempre peguei 

gosto pela profissão que está muito ligada a Matemática e a Física. É 

Matemática pura. (Sujeito 03 de pesquisa). 

Então eu resolvi seguir caminho nesta profissão também. Então eu acredito 

que estas profissões, principalmente engenharias né, área de exatas, não só 

as que você escolhe, mas as que seus pais desenvolvem, também ajudam 

você a desenvolver a Matemática. Ou se for na área de humanas, 

desenvolver na área na qual eles atuam. Não sei se em todas as famílias é 

assim, mas pelo menos na minha família o trabalho dos nossos pais, sempre 

tiveram influência sobre os filhos, porque eles sempre procuraram fazer a 

gente trabalhar com eles. Não claro, não trabalho infantil, mas aquele 

negócio; ah, vamos no escritório daí você desenvolve um negócio, aprende 

isso... Então a minha educação foi bem diferenciada neste ponto. (Sujeito 03 

de pesquisa). 

 

3.2 Pai 

Sujeito 01 de pesquisa 

 

As falas da aluna sobre as razões que a levaram a gostar de Matemática quase sempre 

giram entorno da figura do pai. O gosto dele pela Matemática parece ter influenciado, 

bastante, o gosto dela e o consequente sucesso na disciplina.  

Então com a ajuda dele [do pai] eu aprendi a gostar de Matemática. (Sujeito 

01 de pesquisa). 

O meu pai, como ele diz: já esqueceu muita coisa. [...] agora assim, não peço 

mais ajuda pra ele, bem dificilmente. Mas até a sexta série que tinha o 
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negócio dos maizinhos lá [Pesquisadora: uma forma de avaliar os alunos] eu 

sempre pedia a ajuda dele. Ah pai me ajuda a entender esse, esse problema 

aqui? Pra eu conseguir ganhar os maizinhos, daí ele explicava a base assim e 

eu já entendia. Mas agora nem tanto. Meu pai sempre é, quando vai fazer 

conta de porcentagem, já vai lá faz de cabeça. Na verdade minto, porque eu 

já pedi ajuda pra ele num exercício, mas ele sempre fala que esquece assim, 

geometria, essas coisas, ele sempre fala que não lembra de nada. 

Porcentagem ele sempre foi muito bom é. Ele fez, acho que ele fez um ano, 

dois de administração, porque ele gostava, ele gosta muito de Matemática. É 

um dom dele assim, ele é bem bom em Matemática. (Sujeito 01 de 

pesquisa). 

 

Sujeito 02 de pesquisa 

 

Ao falar do pai o sujeito 02 de pesquisa reforça seu gosto pelos jogos, principalmente, 

desafios. Encontra-se a sugestão de que a maneira como os pais conduziram a formação 

cognitiva do sujeito, de alguma forma, incidia sobre sua zona de desenvolvimento potencial.  

[...] meu pai sempre trazia, porque meu pai fez faculdade mais tarde também 

e fez faculdade de pedagogia e vez ou outra ele tinha umas coisas de 

Matemática na sala, aquelas questões de dar aula que você tem que aprender 

um pouco de cada coisa e ele sempre trazia pra casa umas brincadeiras de 

lógica pra gente fazer e a gente sempre fazia. Até lembro de uma, aquela dos 

bangalôs, não sei se você conhece também, falam que é um desafio do Stein, 

que você tem cinco bangalôs, um de cada cor ... é ... Esse, ele diz [o pai] que 

foi um dos mais difíceis assim que eu fiz pra época, eu acho que eu tinha 

treze anos, quando eu resolvi aqueles lá assim ... Então esses tipos de 

brincadeiras a gente sempre teve lá em casa. (Sujeito 02 de pesquisa). 

Então assim, é... Eu brincava bastante com eles [com os pais], então as 

brincadeiras que eu fazia já eram um pouco mais avançadas pra minha idade 

assim. (Sujeito 02 de pesquisa). 

 

Sujeito 03 de pesquisa 

 

Meu pai principalmente nas tarefas das outras matérias ele ajudava bastante 

a gente, sempre ajudou. Português, Geografia, sempre. E, como ele ajudava a 

gente normalmente nos estudávamos estas matérias com ele [...]. (Sujeito 03 

de pesquisa). 
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Eu acho que tem um ponto importante que quando eu era bem pequeno eu 

era uma criança assim que teve, eu tive, um tratamento diferenciado sabe, os 

meus pais eles não eram de usar aquela linguagem que os pais normalmente 

usam com a criança, bebê, quero dizer, fofinho, que falam como se estivesse 

falando, não sei assim. Eu sei que eles falavam comigo como se eu fosse 

pelo menos uma criança de cinco, oito anos, não que faltasse amor, não, 

nunca faltou, mas eu acho que a educação deles sempre contou bastante na 

minha vida e me fez falar com, não lembro com quanto tempo que eu falei, 

mas foi bem cedo, muito cedo e andar também. (Sujeito 03 de pesquisa). 

 

3.3 Irmãos 

Sujeito 01 de pesquisa 

 

A menção que a aluna faz sobre seu irmão se restringe a dizer que ele fez o terceiro 

ano do Ensino do Médio na mesma instituição de ensino particular que a entrevistada. Que ás 

vezes, eles cantavam as “musiquinhas” que ela está aprendendo no cursinho para decorar 

fórmulas matemáticas. “Nossa tem uma “musiquinha”, essa “musiquinha” dos ângulos 

notáveis lá. Tem várias versões, daí você acaba lembrando de todas as versões. Meu irmão 

também fez o mesmo cursinho [...], ele lembra as “musiquinhas” e a gente fica cantando, é 

muito engraçado” (Sujeito 01 de pesquisa). 

 

Sujeito 02 de pesquisa 

 

A fala do sujeito 02 de pesquisa sobre seu irmão é marcadamente afetiva. A mediação 

que acontece abrange não apenas o ensino informal, mas também os cuidados do irmão mais 

velho com o irmão mais novo. A responsabilidade do irmão era grande, para além das 

brincadeiras, dos jogos de baralho e de xadrez. Era preciso alimentar e manter o menino 

ocupado. A forma que o irmão encontrou foi ensinar Matemática e outras habilidades que iam 

além da capacidade real do irmão mais novo. O sujeito 02 de pesquisa demonstra um carinho 

muito especial em sua maneira de falar do irmão. Para ele, essencialmente, o gosto e o 

sucesso em Matemática estariam estreitamente ligados a esse irmão.  
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Para Mahoney (1993, apud Leite, 2006, pp. 41-42): 

[...] a criança ao se desenvolver psicologicamente, vai se nutrir 

principalmente das emoções e dos sentimentos disponíveis nos 

relacionamentos que vivencia. São esses relacionamentos que vão definir as 

possibilidades de a criança buscar no seu ambiente e nas alternativas que a 

cultura lhe oferece, a concretização de suas potencialidades, isto é, a 

possibilidade de estar sempre se projetando na busca daquilo que ela pode 

vir a ser.  

A afirmação de Mahoney vem corroborar com as falas do sujeito 02 de pesquisa na 

sequência a seguir: 

[...] eu ficava em casa com meu irmão e daí meu irmão ficava lá... a gente 

almoçava e daí ele cuidava de mim a tarde inteira. Então eram os livros 

assim para alfabetização, para aprender questões básicas de Matemática, 

soma, é, subtração. (Sujeito 02 de pesquisa). 

[...] o computador me ajudou bastante também porque quando eu era 

menorzinho meu irmão fazia faculdade nessa área de informática. Aí ele 

usava o computador para fazer as lições dele, estudar e ele começou a me 

ensinar a mexer no computador, desde cedo. (Sujeito 02 de pesquisa). 

[...] talvez um pouco assim mais tarde, na primeira série, divisão, 

multiplicação e já comecei a ver isto antes que o resto dos meus amigos, na 

época, principalmente porque o meu irmão ele estava na aula e ele me 

ensinava as coisas que ele estava aprendendo. (Sujeito 02 de pesquisa). 

[...] ele sempre me ensinava, então acho que um ponto bem forte nisso é o 

meu irmão. Ele que me instigou, alguma coisa assim, fazia brincadeiras 

comigo, ficava é, perguntava sempre, é, quanto é dois mais dois, três mais 

três, ficava o dia inteiro assim. (Sujeito 02 de pesquisa). 

Até porque meu irmão me ensinou basicamente, quando eu era menor, todos 

os jogos, então incluindo xadrez, dama, essas coisas assim, mas daí já pra 

mais tarde né ... doze, treze anos ele começou a me ensinar isso. (Sujeito 02 

de pesquisa). 

[...] voltando um pouco mais daquela história do meu irmão me ensinar 

Matemática é, antes na primeira segunda série, ela disse que eu já sabia, que 

quando eu fui aprender multiplicação, divisão ela disse que eu já sabia, ela 

falou que eu já sabia... Que não precisa aprender no colégio porque meu 

irmão já tinha me ensinado, entendeu! Ela até brigou com ele: não ensine teu 

irmão que vai chegar lá e não vai aprender direito! E daí meu irmão... ele 

tem, ele tem que aprender. (Sujeito 02 de pesquisa). 

Daí eu ia lá e falava com ela que queria fazer alguma coisa, daí ela sempre 

trazia alguma coisa da escola dela pra eu fazer também ou eu ia ajudar meu 

irmão, ia aprende alguma coisa que meu irmão estava aprendendo, sempre 

enchi a paciência dele pra ele me ensinar alguma coisas no computador, 

matéria que ele estava aprendendo. E daí ele me ensinava porque algumas 
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coisas eu aprendia, algumas coisas não aprendia porque não tinha condição 

de aprender ainda né, mas ele acabou me ensinando muita coisa antes do que 

deveria como eu falei já. (Sujeito 02 de pesquisa). 

 

Sujeito 03 de pesquisa 

 

Como o sujeito três é o irmão mais velho, na fala dele não apareceu muito o irmão. 

Seus comentários são restritos a dizer que o irmão é “tranqüilo” no que tange à Matemática, 

que os pais os levavam para o escritório para passar o dia com eles. Enfim, não são falas 

conclusivas, mas que apenas mostram a participação do irmão em seu cotidiano. 

 

 

Os critérios para escolha do tema ensino e as subclasses – os professores e a relação 

professor aluno – é que se trata de um assunto fundamental. Este tema permeou as falas dos 

três sujeitos de pesquisa e o professor, na sua forma de ensinar, nas relações de afeto e na 

atenção que dispensa aos seus alunos parece ser um dos fatores que possibilitam o sucesso do 

aluno na disciplina de Matemática. Para Perrenoud,  

A principal ferramenta de trabalho do professor é sua pessoa, sua cultura, a 

relação que instaura com os alunos, individual ou coletivamente. Mesmo que 

a formação esteja centrada nos saberes, na didática, na avaliação, na gestão 

de classe e nas tecnologias, nunca deve esquecer a pessoa do professor. 

(Perrenoud, 2001, p.176). 
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4. O ensino 

4. 1 Os professores 

Sujeito 01 de pesquisa 

 

Para o sujeito 01 de pesquisa o ensino é fundamental, mas de maneira alguma o 

esforço e a dedicação do aluno são indispensáveis. Para ela, a atuação do professor é muito 

importante, contudo, o estudo em casa para sanar as dúvidas e fixar o conteúdo é 

indispensável.  

 [...] eu acho que não depende do professor, depende da gente querer 

aprender né. E mesmo o professor dando uma pequena ajudinha você pode 

chegar em casa estudar tudo, nunca tive problema com isso de chegar e 

estudar né. Então, é, precisa de um pouco de empenho pra Matemática. 

(Sujeito 01 de pesquisa). 

Acho que é essencial [a aluna está falando de o professor ensinar bem] 

(Sujeito 01 de pesquisa). 

A aluna deixa transparecer em suas falas o quanto a maneira como professor conduz 

suas aulas é importante. 

Que não adianta, a gente tem que ter um estímulo para gostar. Além da 

matéria a gente tem que ter uma aula empolgante, um, às vezes um jeito do 

professor explicar né, dá uma certa diferença (Sujeito 01 de pesquisa). 

Outro aspecto que o sujeito 01 de pesquisa levantou foi à questão do desafio. Para ela 

o desfio era estimulante. 

Quinta, sexta acho que até a sexta série eu tive um professor é, que eu 

gostava bastante assim, ele desafiava a gente, fazia desafio de Matemática. 

(Sujeito 01 de pesquisa). 

Sempre tive professores bons até a sétima, sex... é ... até a sétima série. Na 

oitava, não foi o melhor professor, mas eu lembro que o que eu aprendi 

muito com ele foi gráfico, tudo que eu não tinha aprendido antes, então foi 

uma coisa nova também... (Sujeito 01 de pesquisa). 

Para essa entrevistada gostar do professor a ajudava em sua aprendizagem. Mas o fato 

do professor não ser exatamente como ela esperava não era um empecilho, pois ela procurava 

de alguma forma vencer esse obstáculo que, talvez, pudesse interferir no seu aprendizado. 
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Para Leite (2006), “a qualidade da mediação vivenciada pelo aluno, em muitos casos, 

determina a história futura da relação entre ele e os diversos conteúdos estudados. Tal relação, 

em muitos casos, é essencialmente afetiva.” (p. 38). 

Só na oitava série [...], o professor ele era muito novo assim, sabe quando 

não tem muita técnica pra ensinar?  Daí era mais difícil de aprender com ele, 

mas o que eu aprendi, consegui aprender com ele, eu gravei. (Sujeito 01 de 

pesquisa). 

Mas também do ensino médio assim, ele era meio parudão assim, ele era 

meio assustador assim, mas ele, eu aprendi com ele também. (Sujeito 01 de 

pesquisa). 

Coisas que eu estou revendo agora no cursinho eu fico lembrando, nossa 

aquele professor que eu as vezes, eu não tinha tanta simpatia eu aprendi, 

lembrei das coisas que ele me ensinou né. Acho que é o que você mais 

lembra, umas coisas que você mais lembra às vezes é o que você não gostou, 

alguma coisa assim do professor, mas você lembra da matéria. Que nem dos 

gráficos etc que eu aprendi bem. (Sujeito 01 de pesquisa). 

 

Sujeito 02 de pesquisa 

 

O sujeito 02 de pesquisa tem uma visão de que o ensino precisa ter elementos mais 

concretos e manipuláveis, pelo fato de a Matemática ser constituída de muitos elementos 

abstratos. Para ele, quando seus professores usavam materiais diversos que pudessem ser 

manipulados, era importante e o ajudavam a “ver” melhor o conteúdo que estava sendo 

ensinado. 

Ah, e outra coisa, talvez, é que no meu primeiro colégio os meus professores 

sempre deram aula muito prática assim, então não era aquela questão de 

Matemática, ah vamos aprender dois mais dois, três mais três. Sempre tinha 

um exemplo lá, tenho duas bolinhas vamos pegar mais duas. Sabe aquelas 

questões mais básicas? (Sujeito 02 de pesquisa). 

Principalmente quando começou a ficar um pouco mais complexo, quando 

entrou multiplicação e divisão [...] quando chegou em fração, pegava lá barra 

de chocolate pra demonstrar, pizza. Sabe que isso é, são coisas que te 

estimulam a gostar de Matemática. (Sujeito 02 de pesquisa). 

Ah, não fica aquela coisa assim lá na frente, o professor passa matéria e daí 

você aprende, mas você não entende assim e sabe que quando você tem 

alguma coisa em mãos assim, é, fica muito mais fácil de entender. Porque 
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Matemática é uma coisa muito abstrata depois que você passa de soma, 

adição, subtração, multiplicação e divisão assim. Fica assim uma parte mais 

abstrata que você não consegue, não tem, como a gente poder dizer! Não tem 

em mãos assim, [pesquisadora: não tem algo manipulável], é. É tudo questão 

assim que você vai, tem que imaginar talvez ou fazer uma associação. Então 

acho que no começo, fase de primeira a quarta série assim, que você aprende 

as operações básicas, acho que você tendo esta base mais prática assim, 

aulas mais... Com a presença do professor também. (Sujeito 02 de pesquisa). 

Outra questão importante que o aluno levantou, foi que seus professores procuravam 

ensinar de uma forma que proporcionasse aos alunos o entendimento das fórmulas propostas 

nos vários conteúdos matemáticos e não apenas o ato de decorar e posteriormente aplicar nos 

exercícios propostos. Também as questões de construir e usar materiais manipuláveis para 

geometria, por exemplo, foi importante. 

Não precisei decorar, nunca fui de decorar e a maioria dos professores 

também não queria que a gente decorasse fórmula, queria que a gente 

entendesse a matéria. (Sujeito 02 de pesquisa). 

[...] até questão de material assim, se eu for pegar, por exemplo, geometria 

agora fica bem mais fácil de você aprender olhando um, uma pirâmide, um 

cubo, uma esfera do que você pegar e só imaginar. 

Pesquisadora: E esse material para geometria é importante? 

Com certeza. A gente esta aprendendo geometria agora, eu, a gente não usou 

tanto material agora, mas antigamente a gente já usava no Ensino 

Fundamental a gente tem um pouco de geometria, alguma coisa assim, 

geometria plana né. Você pega e fica mais fácil, ah, monte um cubo, e você 

já começa a ter este contato. Então fica até mais fácil pra agora no Ensino 

Médio que você vai aprender todos os sólidos e tudo mais, fica muito fácil 

de aprender do que se você não tivesse tido este contato e ter que imaginar 

um tetraedro, uma pirâmide,  não sabe geometria espacial, não consegue 

imaginar. 

 

Sujeito 03 de pesquisa 

 

O sujeito 03 de pesquisa acredita que o professor, nas séries iniciais, precisa criar um 

vínculo afetivo mais forte com o aluno: estar efetivamente mais próximo e explicar quantas 

vezes forem necessárias para que ele entenda o conteúdo. Ele acha que à medida que o aluno 

cresce física e intelectualmente, a proximidade pode diminuir, um pouco, para que a 
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responsabilidade possa aumentar e para que o educando procure ser mais dedicado aos 

estudos. 

Segundo Leite (2006), “a mediação feita pelos professores constitui-se como um fator 

fundamental para determinar a natureza da relação do aluno com o objeto do conhecimento” 

(p. 29), no caso os conteúdos matemáticos.  

Então eu acho que primeiro os professores tem que agir assim como mães e 

pais dos alunos, ensinarem, se não conseguiu vai lá faz de novo, mas depois 

que você aprendeu o básico assim, quando o aluno começa a se formar como 

pessoa assim, como adulto quase, os professores tem que ser mais liberais 

como os professores  universitários mesmo fazem. Começar a deixar mais 

por conta do aluno porque ele dependendo dele mesmo é obrigado a 

desenvolver um pouquinho mais, se dedicar um pouco mais eu acho. E acho 

que a postura da escola é muito importante, inclusive também a qualidade, 

não tem nem como discutir. (Sujeito 03 de pesquisa). 

As questões dos pequenos desafios e das competições, de que ele gosta tanto, 

continuaram a permear sua fala. 

Daí na primeira a quarta série normalmente eu gostava muito dos métodos 

da professora de fazer competições entre os alunos, sabe. Normalmente ela 

pegava a última meia hora da aula, na terceira série isso, eu acho, foi, é, daí 

ela pegava a última meia hora e fazia a tabuada. Daí ela fazia um joguinho, 

quem acertasse três vezes, primeiro, três contas matemáticas de 

multiplicação, era liberado da sala. [...] Eu acho que isso estimula o aluno 

sabe, principalmente quando você é criança, você gosta deste tipo de coisa. 

Acho que é interessante esta metodologia. (Sujeito 03 de pesquisa). 

O aluno contou que sua maneira de apreender os conteúdos, não passava 

necessariamente pela anotação de tudo que o professor escrevia no quadro negro e que isso já 

lhe causara certo constrangimento em sala de aula. Para ele, fazer muitos exercícios e tirar 

dúvidas era o principal, nem sempre era necessário anotar tudo. As tarefas de casa até eram 

bem vindas, mas o professor precisava efetivamente cobrá-las dos alunos; apenas perguntar 

que fez não adiantava muito, porque alguns alunos não faziam e ficava por isso mesmo.  

Teve um professor que não gostava de mim, por causa dos meus métodos e 

agora acho que nem é conveniente falar dele aqui. [...] Então, ele não 

gostava de mim porque eu não copiava e isso daí ele achava que era alguma 

forma de eu dizer que eu não estava me importando com a aula dele, e, não 

era. Eu sempre aprendi assim sabe. Estudava um dia antes da prova a teoria e 

ia fazendo exercício, só exercício. (Sujeito 03 de pesquisa). 
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Então quando ele fazia na sala de aula, o professor antigo, eu aprendia e não 

precisava estudar e pra essa prova eu precisei, eu fiz todos os exercícios, mas 

mesmo assim alguma coisa ficou faltando. (Sujeito 03 de pesquisa). 

E eu gosto que ele deixe fazer [exercícios] em sala de aula porque em sala de 

aula ele pode controlar quem esta fazendo. Porque [...] as pessoas acabam 

tendo um certo descaso pela tarefa pra casa. (Sujeito 03 de pesquisa). 

 

4.2 A relação professor-aluno 

Sujeito 01 de pesquisa 

 

Em sua fala sobre a relação professor aluno a aluna traz relatos marcados tanto pela 

admiração por seus professores quanto pela afetividade. Como já foi dito, ela nunca deixou de 

estudar ou de ir bem na disciplina por causa de algum professor. Mas, para ela, fica mais fácil 

gostar de Matemática quando também se gosta do professor e de sua maneira de ministrar as 

aulas, o que vem corroborar com o estudo de Célia Hoyles, “[...] com relação à Matemática, 

muito mais do que em outra disciplina, havia uma forte correlação positiva entre gostar do 

professor e gostar da matéria [...]” (Lins, 2004, p. 93). 

Tinha uma professora que eu gostava bastante na quarta série que era a 

Professora Elza, [...] eu aprendi bastante com ela as operações assim que 

davam preparação para quinta série... (Sujeito 01 de pesquisa). 

 

Realmente o que ajuda a gostar da Matemática é gostar dos professores. [...] 

eu gostava bastante do professor de Matemática. E, você vê que eles são 

conceituados, tudo... Então você já fica animado... (Sujeito 01 de pesquisa). 

 

Coisas que eu estou revendo agora no cursinho eu fico lembrando, nossa 

aquele professor que eu as vezes, eu não tinha tanta simpatia eu aprendi, 

lembrei das coisas que ele me ensinou né. Acho que é o que você mais 

lembra, umas coisas que você mais lembra as vezes é o que você não gostou, 

alguma coisa assim do professor, mas você lembra da matéria. Que nem dos 

gráficos etc que eu aprendi bem. (Sujeito 01 de pesquisa).  

 

Tem professores lá que eu admiro bastante, [a entrevistada esta falando dos 

professores do Ensino Médio] assim que me fizeram gostar de Matemática, 

ainda mais sabe. Que te deixam com vontade de aprender. (Sujeito 01 de 

pesquisa).  

 

Sim, sim. Tem aqueles casos. Tinha esse professor da oitava série que eu 

sempre falo né, que ele era um bobão assim. Tratava a gente meio estranho 

assim. A gente podia perguntar e ele respondia, mas se você chegasse e 

falasse: não professor, eu não entendi. Ele já ficava de cara feia assim e, 

dizia: como você não entendeu?, sabe. Eu acho que tem que ter paciência, 
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que ninguém tem o mesmo ritmo que você. Sei que você sabe tudo de 

Matemática, mas tem gente que tem muita dificuldade em Matemática. Eu 

[...] mas se eu não entendesse eu ia pergunta de novo até entender. Eles tem 

obrigação de me fazer entender. Eu acho assim, eu acho assim. (Sujeito 01 

de pesquisa). 

 

Tem um professor lá também do [...] não foi bem sucedido pra mim, acho 

que ele, mesmo ele explicando eu não entendo algumas coisas. (Sujeito 01 

de pesquisa). 

 

Sujeito 02 de pesquisa 

 

Para o sujeito 02 de pesquisa uma relação de amizade entre professor e alunos 

colabora muito na aprendizagem. Para ele a afetividade desencadeia um processo, no qual, 

pode vir a desenvolver-se o gosto e o entendimento pela disciplina; quando duas pessoas 

gostam da mesma coisa fica mais fácil falar e até mesmo estudar o assunto. 

Segundo, Leite (2006); 

[...] a afetividade não se restringe apenas ao contato físico. Como salienta 

Dantas (1993), conforme a criança vai se desenvolvendo, as trocas afetivas 

vão ganhando complexidade. “As manifestações [afetivas] se fazem 

substituir por outras, de natureza cognitiva, tais como respeito e 

reciprocidade” (p. 75).  

No caso deste aluno, a relação com seus professores parece ter sido marcadamente 

afetiva. 

Então, a relação sempre foi boa. Até a quarta série, se eu não me engano, era 

o mesmo professor para todas as matérias né, então era o mesmo professor 

para português, para matemática. Então os professores no começo, na 

primeira série assim, sempre são mais, digamos assim, tolerantes assim né. 

(Sujeito 02 de pesquisa). 

[...] eu acho que se você tiver um professor amigo assim eu acho que você 

vai ficar mais fácil de você aprender, acho que você vai gostar de assistir 

aula, vai gostar... não vai ter vergonha de tirar dúvida. (Sujeito 02 de 

pesquisa). 

como eu falei, anteriormente, da questão do professor do primeiro ano do 

Ensino Médio, ele era um sujeito fechado. Ele chegava na sala passava o 

conteúdo, tirava dúvida e ia embora, não conversava, não falava nada. 

(Sujeito 02 de pesquisa). 
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Mas tem professores assim que se tornam amigos sabe, não uma questão de 

amizade assim, mas tem um relacionamento bom. Da vontade de ir pra aula, 

você quer aprender, você quer entender o conteúdo, fica mais fácil de você 

aprender, do que você só estar indo lá por obrigação, entendeu! (Sujeito 02 

de pesquisa). 

Uma coisa é você ir lá por obrigação e ter que aprender mesmo porque senão 

você não passa ou ir porque você gosta, porque você quer conversar com o 

professor e acaba sendo uma coisa mais, como eu posso dizer, mas tranqüila 

né. (Sujeito 02 de pesquisa). 

Uma abordagem vai ser diferente também, o professor brinca com a turma, o 

professor te conhece, então é o jeito que você se interessa mais pelo 

conteúdo e não fica aquela questão de você ter que aprender só por ter que 

aprender. (Sujeito 02 de pesquisa). 

Tem professores que, eu não sei, mas o pessoal fala bastante de professor 

que brinca com a turma assim, não aquele professor piadista, mas professor 

que se envolve com a turma assim, a gente tem mais vontade de aprender né. 

Do que aquele professor sistemático que entra na matéria, faz chamada e só 

isso. Então, acho que com certeza a questão de relacionamento com o 

professor influencia bastante. (Sujeito 02 de pesquisa). 

Com certeza né. [o aluno fala em afetividade]. Porque é aquela coisa né, não 

sei como que é para outras pessoas, mas pra mim quando o relacionamento é 

bom com outras pessoas tudo fica mais fácil, né. Eu sou um pouco tímido, 

então quando você tem, quando você conhece alguém, vai aprender coisa 

nova ou vai acessar uma outra coisa, você fica mais propício a gostar desta 

coisa porque você já conhece alguém que faz isso, a pessoa gosta. Então 

quando você tem uma afetividade com alguém, apenas com o professor ou 

até um amigo teu que gosta da mesma coisa vai ficar mais fácil de aprender. 
(Sujeito 02 de pesquisa). 

Os de Matemática mais ou menos. Matemática eu lembro alguns... eu lembro 

de outras matérias também, mas não vejo alguma diferença entre os 

professores [serem] de Matemática ou de outra matéria, de relacionamento. 

(Sujeito 02 de pesquisa). 

 

 

Sujeito 03 de pesquisa 

 

Para o sujeito 03 de pesquisa as relações de amizade também estão presentes. Para ele 

o fato de ser um menino educado e dedicado aos estudos foi um fator que o ajudou a se sair 

bem na escola. A proximidade com/dos professores é um aspecto que acha importante, mas 
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que o professor deveria ser assim com todos os alunos, ou seja, para ele não deveriam existir 

preferências em sala de aula.  

[...] quando você passa de quarta para quinta série você sente uma mudança 

assim, na forma dos professores, deles, te tratarem. Eles começam a, aquilo 

que eu tinha falado, eles começam mais a parecem professores 

universitários, eles começam a caminhar entre um meio termo entre um e 

outro, e, principalmente, nesta passagem, eu acho que a criança começa a 

virar um adolescente assim, e, começa a crescer também no 

desenvolvimento acadêmico. (Sujeito 03 de pesquisa). 

[...] a minha relação com os professores sempre foi bem próxima, sabe. Os 

professores sempre me elogiavam para minha mãe e dentro de sala de aula 

assim, a gente percebia que quando o aluno vai bem né, começa a ter, claro 

que, talvez em prática não deveria ser assim, mas o professor começa a 

gostar um pouquinho mais do que se dedica ou do que é educado também, os 

dois contam bastante. (Sujeito 03 de pesquisa). 

Os meus professores, na verdade, minhas professoras, de primeira a quarta 

série, elas sempre foram bem atenciosas sabe, elas iam na carteira 

explicavam e daí voltavam e explicavam. (Sujeito 03 de pesquisa). 

Eu acho que a proximidade do professor com o aluno faz com que ele se 

sinta mais a vontade. (Sujeito 03 de pesquisa). 

Alguns alunos acabam deixando passar algumas dúvidas assim porque talvez 

o professor vá tratar ele com um pouco de descaso, não sei, mas pode. 

(Sujeito 03 de pesquisa). 

A proximidade entre professores e alunos, para o entrevistado, contribui para um 

ensino eficiente e uma aprendizagem eficaz, pois, segundo ele, essa forma de ser do professor 

“transforma a aula”. Manter “o contato corporal como forma de carinho, falar da capacidade 

do aluno, elogiar o seu trabalho, reconhecer o seu esforço, constituem formas cognitivas de 

vinculação afetiva.” (Leite, 2006, p. 31). 

Mas eu acho que quando o professor é próximo do aluno, ele trata assim, 

acaba influenciando no ensino porque o aluno se sente mais motivado a 

perguntar e mais motivado até a aprender porque transforma a aula sabe. 

(Sujeito 03 de pesquisa). 

Acredito que, por exemplo, eu quando o professor era meu amigo eu gostava 

de assistir a aula dele por que era o meu amigo que estava falando lá na 

frente e era um conteúdo que eu gostava de aprender, então juntava essas 

duas coisas e acabava interferindo no meu desempenho. (Sujeito 03 de 

pesquisa). 

É, por exemplo, até acho que é bem pertinente, fato: nesta última prova de 

Matemática eu tirei oitenta e oito, foi a primeira vez, acho, que em um ano e 

meio que eu não tirei dez, eu eu..., porque mudou de professor né. [...] Era 
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um professor, daí mudou, daí ficou um outro professor que eu tirei dez com 

ele; e agora mudou para este outro professor. (Sujeito 03 de pesquisa). 

[...] eu acho que a aula é, quando você é pequeno né, falo de primeira a 

quarta série, ela tem que ser mais demonstrativa, porque o professor falando 

assim é mais difícil pro aluno entender. (Sujeito 03 de pesquisa). 

[...] eu acho que o nível da turma ajuda você a se desenvolver também, 

principalmente pela forma de avaliação do professor. Quanto mais desafio 

eles colocam pra você, acho que mais você cresce. (Sujeito 03 de pesquisa).  

 

A escolha do tema aprendizagem e as subclasses – a maneira de estudar e de fazer as 

tarefas, os conteúdos que mais gosta e, as dificuldades – está vinculado às questões de ensino 

e aprendizagem como um todo, mas aqui separados para se poder investigar, nos relatos sobre 

a aprendizagem de cada um dos entrevistados, fatores que colaborem para a solução do 

problema de pesquisa. 

 

5. A aprendizagem 

5.1. A maneira de estudar e de fazer as tarefas 

 

Sujeito 01 de pesquisa 

 

A forma como o sujeito 01 de pesquisa prefere estudar é bem técnica. Ela acredita que 

a Matemática está impregnada em seu conhecimento, por conta da boa base em que foi 

construída. Para ela decorar fórmulas não é um problema, porque tem muita facilidade neste 

aspecto e quase sempre recorda-se do que precisa fazer para resolver os problemas ou 

exercícios propostos em aula. A aluna estuda Matemática em média uma hora por dia e 

quando tem alguma dúvida ela procura ver com os professores, não fica muito tempo tentando 

solucionar um exercício que não consegue. Não acredita muito que demonstrar fórmulas vá 

lhe ajudar; mas acha que conseguir entender uma fórmula, ver de onde ela saiu ou tentar 

entender sua demonstração talvez seja um bom caminho para a aprendizagem. 
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Fazia minhas tarefas sempre sozinha nunca tive ajuda assim da minha mãe, 

nem do meu pai pra fazer ... só quando tinha alguma dúvida que daí eu 

chegava e perguntava, mas nunca tive problema assim, de meu pai ter que 

sentar comigo e fazer a tarefa comigo porque eu não sabia fazer. (Sujeito 01 

de pesquisa). 

Até agora no ensino médio... bem poucas vezes precisei de ajuda assim, 

sempre, as vezes quando estava na aula né, tirava dúvida quando podia... 

(Sujeito 01 de pesquisa). 

Olha, eu sempre é ... na verdade acho que até é, até quinta, sexta série que 

era assim de pegar o livro e lê, e fazer tudo assim, mas eu comecei ... sabe 

quando você da aquela largada assim de sétima, oitava série e, ah vou 

estudar só pra véspera da prova ou etc assim. (Sujeito 01 de pesquisa).  

Mas de exercício sempre tentava fazer o máximo tudo é, tanto que todo 

mundo na sétima, oitava série chegava assim e dizia, você e seus 

resuminhos, não sei o quê, me ajuda; tenho dificuldade nesta parte. Sempre 

tentava fazer os resumos pra que eu conseguisse lembrar. Agora então o 

mais importante pra fazer né, os resumos. Mas acho que pra Matemática não 

adianta muito resumo né. Acho que você tem que ter entendido, você pode, 

sei lá, uma fórmula, um esqueminha, tudo, mas o que vai de cobrar na ora é 

sua interpretação, o teu conhecimento do que usar naquele exercício tudo. 

(Sujeito 01 de pesquisa). 

Mas eu gostava de estudar, gosto ainda. rsrsr. Mas não, sei lá ... Como você 

às vezes já sabe, alguma coisa você acaba deixando de lado etc, mas eu tento 

sempre quebrar esta barreira de: ah já sei então não vou  fazer, mas eu tenho 

que relembrar, tenho que me esforçar ... é difícil ... Agora com a chegada do 

vestibular mais ainda... (Sujeito 01 de pesquisa). 

Estudo, que eu tenho [...] é dividido é, em matemática A, B, C e D então a 

gente tem todos os dias todas as áreas da Matemática na semana. Então 

durante a semana a gente tem cada dia da semana a gente tem Matemática, 

todo dia. Então eles falam que pelos menos 45 minutos que é a duração da 

uma aula, a gente tenta aplicar em uma aula. Por exemplo, Matemática D, eu 

tenho a aula seis para fazer hoje, então eu tenho que aplicar ao máximo 45 

minutos nessa aula. Daí é o tempo máximo que você tem fazer, se você foi lá 

e empacou no exercício, vai lá circula, bota um ponto de interrogação, 

coloca lá de dúvidas e depois você tira a dúvida, pra você não empacar né. 

Mais eu estando estudando assim pelo menos uma hora de Matemática por 

dia. Além da escola, aqui também, em casa, pra quitar os exercícios, mas é 

por aí mais ou menos, uma hora. (Sujeito 01 de pesquisa). 

As fórmulas, eu não sei, eu tenho, eu consigo memorizar muito essas coisas. 

É, de número de telefone a essas fórmulas assim, eu sempre lembro. 

Também do jeito que o professor fala, que foi engraçado ou que é 

importante, eles falaram: essa fórmula é muito importante. Por exemplo, 

agora no [...] é muito importante porque esta eles não dão no formulário, 

então vocês tem que saber. (Sujeito 01 de pesquisa). 

Então, treinando lá, tanto que eu faço assim nos exercícios, as vezes que dá 

pra fazer por regra de três ou usar fórmula, por exemplo, eu pego lá, não, eu 

tenho que saber a fórmula. E pego um postitinho lá, adesivo assim e escrevo 
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a fórmula e vou colocando assim numa página, por exemplo, estou pegando 

aqui a apostila, daí coloco lá no exercício. Aí, como é que é a fórmula, 

escrevo a fórmula de novo e coloco onde tem que colocar. (Sujeito 01 de 

pesquisa). 

Ah, memorizar a fórmula do quê ter que memorizar o caminho até a fórmula. 

Eu acho que a fórmula é mais fácil. (Sujeito 01 de pesquisa). 

Se ela [uma pessoa] tem dificuldade de entender onde se encaixa as 

fórmulas, eu acho que é legal saber de onde elas vêm. De onde elas vieram, 

tudo. Eu acho, como eu falei, que é um treino. Se você não treina isso, você 

acaba não lembrando. Sei lá, é o básico. (Sujeito 01 de pesquisa). 

 

Sujeito 02 de pesquisa 

 

O sujeito 02 de pesquisa acredita que para “pegar” o conteúdo o aluno deve prestar 

muita atenção nas explicações do professor e fazer exercício e tirar dúvidas em sala. Relata 

que até a sexta série do Ensino Fundamental, fazia as tarefas de casa e tinha ajuda de sua mãe 

nisto, mas era só ajuda. Sua mãe nunca fez a tarefa por ele. Depois da sétima série ele 

começou a não fazer mais tarefas em casa e procura até agora, no terceiro ano do Ensino 

Médio manter sua atenção voltada para o professor. Ele não acredita que decorar fórmulas 

seja um bom caminho para aprender Matemática, a resolução de problemas ou exercícios está 

ligada, para ele, ao entendimento das fórmulas e dos enunciados.  

Quando até sexta série, sétima série minha mãe me falava que tinha que 

fazer os deveres de casa, daí eu ia fazer lição e minha mãe sempre cobrava, 

dava uma olhada, corrigia e dizia se estava certo. Eu pedia ajuda pra ela, mas 

era assim basicamente... era fazer a tarefa e se não entendia alguma coisa 

minha mãe ia lá e explicava. (Sujeito 02 de pesquisa). 

Depois entre a sétima série e a oitava, ah, não tinha muito tempo de estudo 

assim na verdade. Eu ia pra aula, prestava atenção na aula, copiava a 

matéria, chegava em casa e fazia as lições de casa e só. (Sujeito 02 de 

pesquisa). 

Na verdade isso acontece até hoje. As vezes, eu vou pra aula, faço as coisas 

que tenho que fazer em aula e aí em casa se tiver alguma coisa pra fazer, eu 

faço as vezes não faço. Se der tempo eu faço, e, mas eu nunca tirei um tempo 

pra só estudar especificamente assim. É, exceto uma ou outra vez de eu 

estava precisando que eu não tinha entendido a matéria, daí eu tirava um 

tempo assim, mas não era um tempo muito grande mesmo assim. Era 

questão assim de meia hora que eu levava até aprender e daí parava de 
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estudar, nunca fui de pegar a Matemática e ver o conteúdo e começar a fazer 

trinta exercícios daquele conteúdo pra fixar, assim. (Sujeito 02 de pesquisa). 

Sempre pegava o conteúdo na sala de aula já. Então, sempre tive facilidade 

para aprender, nunca foi, eu nunca tirava, eu nunca saia da sala não 

entendendo alguma coisa. Então, é difícil, quando acontecia isso eu 

perguntava pra alguém, meus amigos, professor mesmo, e, é difícil eu que 

tirar um tempo em casa pra estudar. Até agora no terceiro ano, primeiro, 

segundo, terceiro ano foram raras as vezes que eu fiz isso em Matemática. 

(Sujeito 02 de pesquisa). 

Questão de que ele está falando no enunciado, você acha a relação, você 

lembra da fórmula. (Sujeito 02 de pesquisa). 

Eu acho que isso nunca foi problema, a questão de fórmula, eu não lembro 

de várias fórmulas agora, mas se eu for considerar alguns conteúdos que 

passaram posso até tentar lembrar, mas não é uma questão de decorar é mais 

que eu entendia assim. O professor explicava e eu nunca fui de decorar 

fórmula. (Sujeito 02 de pesquisa). 

 

Sujeito 03 de pesquisa 

 

O sujeito 03 de pesquisa, nos relatos sobre sua maneira de estudar em casa, demonstra 

confiar muito no seu talento matemático. Para ele, assim como para o sujeito 02 de pesquisa, 

demonstrar e entender as fórmulas matemáticas é algo muito importante. Os dois alunos 

parecem ter uma mesma linha de condução para suas tarefas de casa, pois, ambos não gastam 

muito tempo com isso. Para o sujeito 03, o mais importante continua sendo o prestar atenção 

no professor, em suas explicações. Quando necessário ele recorre aos estudos, mas seus 

cadernos são constituídos muito mais de exercícios ou problemas do que de teoria. 

As vezes até, eu tenho um problema, por exemplo, eu fiz da prova da [...], 

faz uns três meses né, e para administrar o tempo eu faço todas as outras 

matérias e deixo Matemática para o final porque eu sei que se eu pegar um 

exercício e não conseguir fazer, vou demorar mais e daí vou acabar 

atrasando todo o resto. (Sujeito 03 de pesquisa). 

Eu acho que eu percebo um pouco rápido as coisas; na verdade assim: eu 

observo sempre um problema, por exemplo, um exercício, e tento achar 

todas as possibilidades antes de começar a resolver e quando eu acho que 

alguma está certa eu vou desenvolvendo. Se eu achar que está errado apago 

tudo e faço tudo de volta. (Sujeito 03 de pesquisa). 
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E, eu acho interessante assim você desenvolver e continuar tentando porque 

muita coisa você aprende no colégio e não pratica, principalmente, não só as 

fórmulas e métodos, por exemplo, todos os métodos que a gente tem pra 

calcular logaritmos, etc, que as pessoas aprendem e não fazem mais. (Sujeito 

03 de pesquisa). 

Acho interessante, não parar de praticar. Eu sempre te eu tenho algum 

cálculo que eu vou fazer, eu prefiro fazer de cabeça ou na mão, deixo a 

calculadora de lado assim, só pra casos bem especiais. (Sujeito 03 de 

pesquisa). 

Eu acho que, na quinta série a gente começou a ter inequações, equações 

esse tipo de coisa que era totalmente nova pra gente, pelo menos pra mim era 

e daí os professores começaram a desenvolver mais este tipo de assunto, 

mais teoria, mais alguma fórmula, coisa que a gente não via antes. E a partir 

daí, também um método, mais um princípio mais meu, eu sempre gostei de 

entender porque a fórmula é assim, da onde ela vem, porque acontece. 

(Sujeito 03 de pesquisa). 

Então, muitas vezes pra prova eu não estudava e nem estudo assim, muito 

decorando fórmula, eu prefiro que o professor passe no quadro, se ele não 

passa eu mesmo deduzo [...]. Sempre, quando dá pra ver da onde saiu é mais 

interessante, sempre é muito interessante. Coisa que muitas pessoas não 

fazem, elas decoram e... é complicado. (Sujeito 03 de pesquisa). 

Eu nunca fui muito de copiar. Eu sempre preferi prestar atenção e ficar 

olhando pro professor, tentar entender de forma visual sabe. Meus cadernos 

se você pega assim sabe, pra dá uma olhada, normalmente, é só exercício, 

matéria, matéria eu não copio, principalmente, porque acho que a matéria 

demonstrativa e toda teoria esta no livro, então você pode consultar. (Sujeito 

03 de pesquisa). 

Em casa... olha eu vou falar a verdade. Diariamente não. De vez em quando, 

por exemplo, quando o professor passa lição de casa né, daí eu faço, faço. 

Não deixo, você tem que estar praticando. Mas assim por conta própria, 

normalmente, eu reviso a matéria. (Sujeito 03 de pesquisa). 

Não sei explicar porque, mas principalmente em Matemática eu não me 

preocupo muito com o conteúdo porque eu entendo em sala de aula. Se der 

um exercício, por exemplo, surpresa amanhã, eu acho que eu consigo fazer. 

Acho que se você tiver um bom desenvolvimento na sala de aula é o 

suficiente. (Sujeito 03 de pesquisa). 
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5.2. Os conteúdos que mais gosta 

 

Sujeito 01 de pesquisa 

 

O conteúdo de que mais gosta a entrevistada 01 é álgebra. Em mais de um ponto de 

suas entrevistas ela afirma isso. Parece que existe certo fascínio da aluna, por misturar letras e 

números e encontrar as respostas para questões que envolvem cálculos algébricos. 

Ah eu gosto de equações, equações assim é, é, do segundo grau, do primeiro 

grau coisas assim eu gosto, sistemas. E, eu sempre gostei mais de álgebra do 

que de aritmética, que mexe só com números assim. Sempre gostei de 

incógnitas. [Gosta de misturar as letras...] Gosto. (Sujeito 01 de pesquisa). 

 

Sujeito 02 de pesquisa 

 

O entrevistado 02 tem certa predileção pela geometria e pela teoria dos conjuntos. O 

mais interessante para ele é que os conteúdos venham acompanhados da lógica, que o façam 

pensar mais nas possíveis soluções. 

[...] eu sempre gostei assim de questão de geometria. (Sujeito 02 de 

pesquisa). 

[...] relação métrica no triângulo retângulo assim. Achei sempre legal assim, 

gostava lá, de fazer as relações. (Sujeito 02 de pesquisa). 

[...] conjuntos é uma coisa legal também, não sei, não é só questão 

Matemática, você tem que pensar um pouco, raciocínios lógicos assim 

talvez. Mas acho que são conteúdos que me interessam mais que me 

prendem mais. (Sujeito 02 de pesquisa). 

 

Sujeito 03 de pesquisa 

 

O sujeito 03 de pesquisa também gosta das equações, inequações e sistemas de 

equações, além dos logaritmos. Para ele o conteúdo precisa fazer pensar muito, exigir muito 

raciocínio. São as questões de desafios como ele já disse anteriormente, “eu gosto dos 

desafios matemáticos”. 
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Bom, os meus conteúdos favoritos sempre foram equações, inequações e 

sistemas de equações. Sempre gostei porque é uma coisa que exige mais 

raciocínio. Na verdade, na minha opinião, os sistemas de equações eles são 

bem fascinantes pra mim, porque, você ter que decifrar, é quase um código. 

Você tem que decifrar ir simplificando e substituindo, eu acho muito legal 

este tipo de coisa. (Sujeito 03 de pesquisa). 

Eu gosto também de logaritmos, acho muito legal. Potência e raiz, 

radiciação. (Sujeito 03 de pesquisa). 

 

Esta subclasse da aprendizagem – as dificuldades – foi uma questão levantada pela 

pesquisadora para saber se os meninos bem sucedidos na disciplina de Matemática 

encontravam dificuldades em algum conteúdo específico e qual seria a razão de isso 

acontecer. Essa questão surgiu mais da fala do sujeito 01 de pesquisa e sobre seus temores 

quando iniciava um conteúdo novo. 

 

5.3. As dificuldades 

 

Sujeito 01 de pesquisa 

 

Para o sujeito 01 de pesquisa, inicialmente, o novo era um desafio. Conforme os anos 

foram passando, algumas dificuldades apareceram; houve a expectativa de que por exemplo, a 

sétima série seria difícil, o que causou certa preocupação. Mas ela procurou estudar, procurou 

a ajuda dos professores e acabou saindo-se bem nessa série. 

[...] primeira série, segunda eu comecei a aprender lá as operações básicas 

[...] e eu lembro que era um desafio no começo. Que chegava e que era uma 

coisa nova, tudo... (Sujeito 01 de pesquisa). 

[...] e, depois, lá pela quarta série por aí, que a gente começou a aprender 

coisas novas né, outras operações, raízes, etc a gente começou a perceber 

que era um pouquinho mais difícil, mas que dava pra levar. (Sujeito 01 de 

pesquisa). 

Você fica na expectativa de uma coisa difícil e na verdade acaba não sendo. 

Que nem é, quando eu acho que eu aprendi raiz na sexta, sétima série que 

meu Deus né, quê que é isso? Quê que é raiz? E ficava com medo tudo, mas 

daí resolvendo, aprendendo... Também o que ajudou foram os professores. 

(Sujeito 01 de pesquisa). 

Mahoney (2004) observa que, ao iniciar uma aprendizagem, o aluno depara-se com 

uma situação nova, com novos componentes ainda desconhecidos. “A percepção inicial, é, 
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então, global, confusa, sincrética, em que as partes estão misturadas de tal forma que 

impossibilitam o seu reconhecimento, a distinção das relações que ligam essas partes desse 

todo e traduzem o seu significado.” (p. 20).  

Para a aluna, realmente existiram algumas dificuldades nos conteúdos de funções, 

conjuntos numéricos e matrizes. Mas, ela diz, “eu adoro Matemática, mas tem algumas 

partezinhas alí da Matemática que, às vezes, eu tenho alguma dificuldade, mas eu sempre fui 

bem em Matemática”. (Sujeito 01 de pesquisa). Como se observa nas palavras de Mahoney, é 

natural que situações novas com novos componentes acarretem uma falta de significado 

inicial, daquele conteúdo e que esta falta de significado, acabe por gerar certa dificuldade. 

Tipo, aprender funções, etc que dá uma, uma dificul... que tem uma certa 

dificuldade. Mas que a gente acaba é, levando. (Sujeito 01 de pesquisa). 

Mas eu acho que esse dos conjuntos numéricos né, era, foi um pouquinho de 

dificuldade que também que eu tive. (Sujeito 01 de pesquisa). 

Lembro de algumas coisas assim só, mas o que eu to revendo agora que é 

função, que é matriz, que eu também tenho um pouco de dificuldade, 

chegava assim, tentava, tentava, tentava, mas às vezes não, não ia. (Sujeito 

01 de pesquisa). 

A aluna relata algo interessante quando conta que sua dificuldade em lógica, deve-se 

ao fato de não gostar de Português. Ela acredita que sente dificuldades em interpretar as 

coisas da lógica e que o Português poderia ser gerador de sua dificuldade. Como explica 

Machado (1993) deve existir “uma impregnação mútua entre a Matemática e a Língua 

Materna; [de tal maneira que] a necessidade do reconhecimento da essencialidade [desta] 

impregnação, [sirva] como fundamento para a superação das dificuldades com o ensino de 

Matemática.”(p. 126). 

Lógica também que a gente está vendo é complicado pra mim assim, as 

interpretações de, acho que envolve também português lógico, e já que eu 

não gosto daí já fica uma trava. (Sujeito 01 de pesquisa). 

Mas a aluna acredita que as dificuldades podem acabar sendo um incentivo para a 

superação dos problemas. 

Daí acaba que eu sempre lembro de uma frase que minha mãe fala, é “você 

não precisa gostar, você precisa aprender”. Então eu acho, acho legal assim 

porque acaba me incentivando. Tem mesmo aquela dificuldade mas tem que 

vencer aquela dificuldade pra conseguir ir pra frente, senão, vai ficar 
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empacada alí e não vou conseguir adquirir os novos conhecimentos. Eu acho 

importante. (Sujeito 01 de pesquisa). 

Uma coisa que eu não tinha aprendido, acho que nem no primeiro ano, nem 

no segundo era matriz. Daí matriz pra mim era um bicho de sete cabeças, 

meu Deus o quê que é matriz? Daí a gente aprendendo lá, o professor super 

legal, oh você faz isso, isso e isso. Daí a gente vê o exercício assim  ... só 

isso que é matriz? Daí você vai fazendo assim, super fácil ... Quando eu tive 

dificuldade assim eu procurei no máximo entender o quê que era, não ficava 

aí meu Deus, eu não vou aprende. Sempre tive a vontade de saber  

mais(Sujeito 01 de pesquisa).... 

Eu acho muito essencial né. Se você já não tem uma boa base tudo, você não 

consegue progredir. Se você tem dificuldade lá em tabuada. se você não 

lembra da tabuada nos outros exercícios que você vai precisar pra frente 

você não vai lembrar. Você tem que desde pequeno, eu lembro que o 

professor fazia a gente escrever a tabuada lá, do um até o dez, do onze até o 

vinte, sabe! Então a gente tinha sempre que lembrar. (Sujeito 01 de 

pesquisa). 

 

Sujeito 02 de pesquisa 

 

Para o sujeito 02 de pesquisa algumas dúvidas surgiam quando os conteúdos eram 

mais complicados, mas o que realmente importava era a forma como o professor dava as aulas 

e se ele, o professor, conseguia manter a disciplina da turma. Para o entrevistado quando a 

turma dispersava tudo ficava mais difícil porque ele mesmo não conseguia manter a 

concentração e prestar atenção às aulas. . 

[...] acho que conteúdo complicado teve com certeza. Acho que até pela 

mudança de quando eu saí do Ensino Fundamental e entrei no Ensino Médio 

e mudei de instituição, talvez a primeira mudança, não sei, talvez até pelo 

professor, que não era um professor muito..., não era um professor que 

conseguia dar muita aula, não conseguia conter a turma assim. (Sujeito 02 de 

pesquisa). 

Outro fator que o aluno acha que acaba por gerar dificuldades de entendimento do 

conteúdo está ligado à didática do professor. Ele fala que o método não era bom, porque após 

as explicações a turma ficava “solta”. Se surgiam dúvidas, o professor até tentava explicar, 

mas não conseguia se fazer entender.  

Então o conteúdo, ele explicava o conteúdo e deixava solto, entendeu, então 

ele falava e pronto, era aquilo, tirava a dúvida, mas ninguém entendia sabe. 

Ele resolvia os exercícios, o pessoal tinha dúvida, mas no fim ninguém 

entendeu muito bem o conteúdo. (Sujeito 02 de pesquisa). 
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Mas depois quando a gente começou a revisar o conteúdo ou apareciam 

outros professores assim ainda no primeiro ano, é, eles revisavam um pouco 

o conteúdo daí aquela questão ficou mais fácil de entender e a gente acabou 

pegando o jeito. (Sujeito 02 de pesquisa). 

 

Para Mahoney (2004),  

O desempenho do professor precisa ter consistência, organização, sugeridas 

tanto por conhecimentos teóricos sobre as características de cada estágio do 

desenvolvimento [da criança] como pelas formas em que esses 

conhecimentos se traduzem no seu comportamento e que se revelam também 

o seu saber, derivado de sua prática, principalmente pelos resultados obtidos 

na situação concreta de sala de aula. (p.22). 

O aluno, na continuidade de seu relato, observa que alguns conteúdos foram um pouco 

mais complicados, como, por exemplo, as funções e as aplicações da fórmula de Baskara. Ele, 

ainda, ressalta “acho que não foi tanto o conteúdo difícil, mas como foi passado assim que 

talvez tenha influenciado um pouco.”(Sujeito 02 de pesquisa). 

[...] um pouco de dificuldade no começo assim, questão de conjuntos, 

funções, função de segundo grau, função exponencial, mas isso mais 

recentemente. Aí talvez um pouco de dificuldade também nos conteúdos de 

PA e PG também que eu não lembro, que era um pouco mais de fórmula 

para decorar e tudo mais, mas que eu me lembre... (Sujeito 02 de pesquisa). 

Ensino Fundamental assim, questão de quarta série, quinta série, eu não 

lembro muito bem. Talvez um pouco quando mudou assim pra oitava série, 

quando começou aquela questão de Baskara assim, eu tive um pouco de 

dificuldade, mas depois assim começa com dificuldade, vai mal na primeira 

prova, tudo mais, mas depois eu consegui entender bem o conteúdo. (Sujeito 

02 de pesquisa). 

 

Sujeito 03 de pesquisa 

 

O terceiro aluno entrevistado, relata que existem conteúdos de que ele gosta mais e 

alguns de que não gosta tanto, como, por exemplo, a teoria de conjuntos. Ele demonstra em 

suas falas que o que mais gosta na Matemática são os cálculos, os desafios.  

Dos conteúdos de que ele diz gostar menos, estão conjuntos, matrizes e determinantes, 

e gráficos. Sugere que, como trabalhar com gráficos é algo novo para ele, acaba por não se 

identificar muito com o conteúdo. Tal fato, do novo, parece concordar com as palavras de 

Mahoney: algo novo precisa de significado para ser compreendido. 
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Mas os conteúdos que eu acho, que são, não que sejam piores, mas que eu 

gosto menos são aqueles que eu acho que tem menos lógica e mais teoria. 

Quem nem é, grupos, tipo os naturais, inteiros, é ... [ele quis dizer 

conjuntos]. (Sujeito 03 de pesquisa). 

Matrizes eu não gosto muito também, determinantes, [Pesq.: Não gosta?]. É 

não gosto e não sei te dizer por que, mas não é que eu tenha dificuldade. 

(Sujeito 03 de pesquisa). 

Dos conteúdos passados que eu tive dificuldade, no primeiro ano aqui do 

[...], quando eu entrei. É, teve esse, grupos [Pesq.: conjuntos!], é conjuntos, 

conjuntos. E eu não fui mal, mas não fui muito bem como eu costumo ir. 

Não sei te dizer por que, mas eu acredito que é mais por que, conjuntos são 

mais teoria mesmo. Naturais, sem zero, positivo, negativo, esse tipo de coisa. 

(Sujeito 03 de pesquisa).  

Gráficos eu não vou bem nem mal, também não gosto nem desgosto. Uma 

coisa que eu faço porque precisa, mas é um conteúdo meio novo na minha 

opinião, assim. Não que não seja importante, mas pra mim eu não sei, não 

gosto tanto. (Sujeito 03 de pesquisa). 

Mas de dificuldade que eu me lembre, só de conjuntos mesmo. Não me 

lembro de ter dificuldades em outros conteúdos. (Sujeito 03 de pesquisa). 

 

O tema – instituição de ensino – foi escolhido por representar uma parte do todo, que é 

a Educação. O ensino e a aprendizagem, a pessoa do professor e a instituição de ensino fazem 

parte de um mesmo “reduto” que tem por fim a formação dos alunos, individual e 

coletivamente.  

Segundo Rego (2009),  

O acesso [ao saber escolar] dependerá, entre outros fatores de ordem social e 

política e econômica, da qualidade do ensino oferecido. Nesse sentido, o 

pensamento de Vygotsky traz uma outra implicação: contribui para suscitar a 

necessidade de uma avaliação mais criteriosa de como essa agência 

educativa vem desempenhando sua tão relevante função. [...] Seus 

postulados [os vygotskianos] apontam para a necessidade de criação de 

melhores condições na escola, para que todos os alunos tenham acesso às 

informações e experiências e possam efetivamente aprender. (pp. 105-106). 
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6. As instituições de ensino  

 

Sujeito 01 de pesquisa 

 

Para o sujeito 01 de pesquisa que fez seus estudos tanto em instituições públicas como 

privadas, essa questão de ser escola municipal, estadual ou particular não fez muita diferença 

em sua formação. Parece que o que realmente fez diferença foram as instituições por onde a 

aluna passou que ofereciam um ensino mais técnico, principalmente os cursinhos 

preparatórios.  

Primeira a quarta eu estudei ali no [...], que é o estadual, [...] que é municipal 

agora. [...]  e estudei [...]de quinta a oitava que é particular. [...] primeiro e 

segundo e terceiro agora [...]. [Ensino Médio também em instituição de 

ensino particular]. (Sujeito 01 de pesquisa). 

Eu acho que como foi ensino ... da quarta pra quinta né, já era outras... que 

ali na quarta foi só a base assim. Não sei, não foi grandes conhecimentos 

assim. A partir da quinta assim, teve mais novidade, mas acho que não teve 

tanta diferença. Não lembro te ter muita diferença. (Sujeito 01 de pesquisa). 

Mas que eu ... acho que foi também que eu fiz [...], fiz o cursinho né da 

oitava para o primeiro ano, então revisou, me ajudou muito pro primeiro ano, 

segundo que revisou muita matéria. [...] já me deu uma luz assim, me ajudou 

também nas outras matérias. Acho que foi uma boa alavancada. (Sujeito 01 

de pesquisa). (Sujeito 01 de pesquisa). 

Eu fiz, acho que foi da quarta pra quinta que eu ia tentar o [a aluna fez 

cursinho], só que eu acabei não passando. Aí eu fui pra [escola particular]. 

Fiz também que deu uma revisadinha assim, deu uma aprofundada. Mas que, 

acho que não surtiu tanto efeito quanto surtiu este do [cursinho], que eu fiz 

da oitava pro primeiro, que revisou muito mais matéria. E agora no terceirão, 

você vê assim que vai tirando coisa lá do fundo do baú... que você nem fazia 

idéia que existia, ainda. (Sujeito 01 de pesquisa). 

 

Sujeito 02 de pesquisa 

 

Para o entrevistado 02, fica implícito em suas palavras, que a instituição de ensino 

precisaria ter em seu corpo docente professores que soubessem trabalhar com práticas 

diferentes em sala de aula.  
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A quantidade de alunos por sala de aula também foi um fator importante levantado, 

por possibilitar ao professor estar mais próximo e dar mais atenção aos alunos. Para o sujeito 

02 de pesquisa, que estudou na mesma instituição de ensino durante todo o Ensino 

Fundamental, o convívio com um mesmo grupo de colegas e professores que já sabiam das 

dificuldades de cada aluno, ajudou bastante na sua formação e era uma questão importante 

para ele.  

Ah, e outra coisa, talvez, é que no meu primeiro colégio os meus professores 

sempre deram aula muito prática assim, então não era aquela questão de 

Matemática, ah vamos aprender dois mais dois, três mais três. Sempre tinha 

um exemplo lá, tenho duas bolinhas vamos pegar mais duas sabe, aquelas 

questões mais básicas. (Sujeito 02 de pesquisa). 

[...] nossa turma era bem pequena, acho que tinha doze pessoas, treze 

pessoas, uma coisa assim. Então o professor podia dar mais uma atenção 

especial a alguém, sabe, mas tinha umas tias assim ... [pesquisadora: isso era 

na escola particular?], era escola particular, sempre estudei em escola 

particular, só agora no ensino médio que é ... da primeira a oitava série 

estudei sempre no mesmo lugar. (Sujeito 02 de pesquisa). 

Então você conhecia todas as pessoas e então era mais fácil de você lidar 

com elas e os professores conheciam os alunos também. Conseguiam saber 

quem precisa de atenção... Então acho que isso era outra coisa bem 

interessante. (Sujeito 02 de pesquisa).  

 

Sujeito 03 de pesquisa 

 

Para o sujeito 03 de pesquisa a questão da instituição de ensino oferecer professores 

que saibam trabalhar com práticas diferentes de ensino é um fator importante e, também, está 

implícito em suas palavras. Para ele a qualidade de ensino que uma instituição de ensino deve 

oferecer é indiscutível. 

[...] eu acho que a aula é, quando você é pequeno né, falo de primeira a 

quarta série, ela tem que ser mais demonstrativa, porque o professor falando 

assim é mais difícil pro aluno entender. (Sujeito 03 de pesquisa). 

E acho que a postura da escola é muito importante, inclusive também a 

qualidade, não tem nem como discutir. (Sujeito 03 de pesquisa). 

 



114 

 

 

 

A escolha do tema – o desafio – foi particularmente voltado para fala do sujeito 03 de 

pesquisa. Embora os sujeitos 01 e 02 de pesquisa também falem um pouco sobre essa questão, 

na fala do entrevistado 03 ela é bem central e parece dar um movimento muito importante 

para seu ensino e para seu aprendizado. 

Os três sujeitos de pesquisa mostraram durante os encontros que realmente se 

identificam com a Matemática, que gostam da disciplina e que são alunos bem sucedidos. 

Algo que se pode ressaltar a respeito desses meninos é que possuem um conceito positivo 

sobre si próprios e a auto-estima é elevada, o que para Moysés (2001), é uma fator 

determinante para que o indivíduo perceba-se capaz de enfrentar desafios.  

 

7. O desafio 

 

Sujeito 01 de pesquisa 

 

Para a primeira entrevistada o desafio é algo que faz o aluno ir além das suas 

expectativas. Ela relata em sua entrevista que um dos seus professores usava como parte da 

avaliação do semestre, uma tabela onde eram colados sinais de + quando da conclusão de 

tarefas com êxito. Para ela, concluir suas tarefas tornou-se importante porque quantos mais 

sinais positivos (+) ela recebia, maiores suas chances para receber uma nota integral. Para a 

aluna um desafio é ir além do trivial, é entender a significação do que você está estudando, 

mas é necessário, para ela, o treinamento. 

O que me levou a falar em desafio foi que na sexta série tinha aquelas 

questões dos maizinhos e tal. Acho assim, que é você ir além da base, além 

do arroz com feijão que você tem que saber da função, da equação lá, que 

ax² + bx + c. Tem que saber mais que isso. Você tem que saber que a 

significa isso, que b significa aquilo, e fazer contas assim que você vai 

treinando e vai percebendo o quanto você aprendeu nos últimos tempos né. 

Que eu acho que isso que você acaba testando seus conhecimentos. Do que 

você tinha aprendido antes e o que você está aprendendo agora. (Sujeito 01 

de pesquisa). 
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Sujeito 02 de pesquisa 

 

O sujeito 02 de pesquisa não fala explicitamente sobre a questão dos desafios, mas em 

sua fala está embutido esse contexto na perspectiva de que ele brincava com seus irmãos mais 

velhos com jogos que estavam para além da sua idade. Este fato acabava por se constituir num 

desafio para ele. A brincadeira mediada por seus irmãos interferia positivamente no seu 

desenvolvimento cognitivo e, também, no afetivo, interferindo na zona do seu 

desenvolvimento potencial, ou seja, nas atividades que ele podia realizar de forma eficaz com 

a ajuda do outro.  

[...] eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais velha também. Então 

assim, é... eu brincava bastante com eles, então as brincadeiras que eu fazia 

já eram um pouco mais avançadas pra minha idade assim. Então tinha jogos 

de tabuleiro assim e com cinco, seis, sete anos já estava jogando banco 

imobiliário. (Sujeito 02 de pesquisa). 

Ah, acredito que aos cinco anos mais ou menos (minha mãe me falou) eu já 

sabia mexer no computador, sabia usar alguns programas, alguns jogos no 

computador também. (Sujeito 02 de pesquisa). 

 

Sujeito 03 de pesquisa 

 

Para o sujeito 03 de pesquisa, o desafio era um fator extremamente importante. Para 

ele a condução de um exercício mais desafiador, a “sensação boa” que resolver um problema 

difícil pode trazer, era altamente motivadora e estimulante. Ele acreditava que o fato da 

Matemática ser desafiadora, em muitos aspectos, era como um dos motivos para ele gostar 

tanto da disciplina. Ele também acreditava que estimular a classe com jogos desafiadores, 

ligados a Matemática, seria uma boa forma de fazer os alunos participarem mais das aulas. 

Eu acho que as outras matérias como Português, Geografia elas não são 

Ciências Exatas, então elas não são um desafio para você e a Matemática é 

diferente. (Sujeito 03 de pesquisa).  

Quando você resolve um exercício difícil você tem aquela sensação, assim, 

boa de desafio cumprido né, mas depois você vai querer pegar um mais 

difícil ainda pra ir fazendo e eu acho que assim vai. (Sujeito 03 de pesquisa). 
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Então acho que essa coisa assim de desafio é que faz você gostar de 

Matemática. [...] Estimula bastante. (Sujeito 03 de pesquisa). 

Bom é, os desafios são muito importantes. Não somente quando eles valem 

alguma coisa, mas principalmente quando a professora sorteia uma caixa de 

Bis pra quem ganha entendeu! Sorteia não, premia com uma caixa de Bis, ou 

quem acerta mais vezes ou, não sei, meio ponto extra na prova. Então, acho 

que os alunos, principalmente os mais novos, eles se apegam bastante a este 

tipo de coisa, ao prêmio, etc. Então acho que é interessante a professora 

desenvolver este tipo de coisa. (Sujeito 03 de pesquisa). 

Os desafios, eu acho que, tanto aqueles que a professora divide a sala em 

grupos, como, por exemplo, cinco grupos de alunos e faz um jogo entre 

grupos ou individual mesmo como era o caso da tabuada, acho que os dois 

são bem válidos. Mas principalmente quando é individual. Por que em grupo 

você desenvolve é, este desafio no caso, em grupo e o individual exige um 

pouquinho mais de você como se fosse independente pra você desenvolver 

seu raciocínio e a sua matemática, no caso, melhor que seja individual 

porque aí você  conhece a limitação de cada um, então, não só nos desafios 

claro, vai se sobressair quem é o melhor, até ali o melhor, mas mais pra 

frente na forma de aprendizado que acho que o professor tem que cobrar 

mais individualmente. (Sujeito 03 de pesquisa). 

Então eu vejo a Matemática como um desafio, mas não um desafio, ruim, 

mas um desafio que te desenvolve, e que nunca, nenhum problema é 

impossível de ser solucionado. Mas por ser paciente eu sempre fiz as provas 

bem tranqüilo assim, eu não pegava alí o exercício assim e dizia assim, ah eu 

não vou conseguir resolver, eu tentava. Eu podia deixar por último, mas ia, 

eu tentava. (Sujeito 03 de pesquisa). 

 

A escolha do critério – os jogos – foi devido ao fato de estarem muito presentes nas 

falas dos sujeitos 01 e 02 de pesquisa, os jogos de tabuleiro, de quadra, as brincadeiras com os 

irmãos, os passatempos, desde a infância, que os influenciaram significativamente por seu 

gosto pela Matemática e pela Lógica. 

Para Mahoney (2004), 

[...] a criança dispõe, a cada estágio, de recursos próprios que a habilitam a 

conhecer o mundo e, ao mesmo tempo, se conhecer: reações circulares, 

jogos, brincadeiras, atenção distribuída, habilidade de concentração, 

memória, percepção de diferenças e semelhanças etc., tendendo para maior 

rigor na representação simbólica e cada vez menor dependência do concreto 

e do presente. Esses recursos, uma vez adquiridos, serão usados nos 

diferentes estágios, porém com conteúdos diversos. (p. 20). 
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8. Os jogos 

 

Sujeito 01 de pesquisa 

 

Nas falas do sujeito 01 de pesquisa não foram encontrados indícios sobre jogos de 

qualquer tipo ou brincadeiras e passatempos. A única menção que ela faz a algum tipo de 

brincadeira está localizada na fala sobre as “musiquinhas” que são dadas no cursinho, como 

meio para gravar fórmulas, as quais o irmão também conhece e eles cantam juntos. 

 

 

 

Sujeito 02 de pesquisa 

 

Para o sujeito 02 de pesquisa as brincadeiras com os irmãos, os jogos de tabuleiro ou 

jogos no computador, as peças de Lego, as idas com a mãe ao mercado, os joguinhos de 

baralho, os desafios que o pai trazia, os passamentos matemáticos ou de palavras cruzadas, 

enfim, todos estes tipos de brincadeiras, mediadas pelos irmãos, principalmente pelo irmão 

mais velho, foram fatores que contribuíram no seu gosto e pelo seu bom desempenho em 

Matemática.  

Para ele, a questão de jogos e das brincadeiras facilita a representação mental dos 

objetos (inclusive matemáticos) e ajuda no aprendizado, por exemplo, de geometria “[...] até 

questão de material assim, se eu for pegar, por exemplo, geometria agora fica bem mais fácil 

de você aprender olhando um, uma pirâmide, um cubo, uma esfera do que você pegar e só 

imaginar. (Sujeito, 02 de pesquisa).  

[...] eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais velha também. Então 

assim, é... eu brincava bastante com eles, então as brincadeiras que eu fazia 

já eram um pouco mais avançadas pra minha idade assim. Então tinha jogos 

de tabuleiro assim e com cinco, seis, sete anos já estava jogando banco 

imobiliário. (Sujeito, 02 de pesquisa). 
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É, o computador me ajudou bastante também porque quando eu era 

menorzinho meu irmão fazia faculdade nessa área de informática. Aí ele 

usava o computador para fazer as lições dele, estudar e ele começou a me 

ensinar a mexer no computador, desde cedo. Ah, acredito que aos cinco anos 

mais ou menos (minha mãe me falou) eu já sabia mexer no computador, 

sabia usar alguns programas, alguns jogos no computador também. (Sujeito, 

02 de pesquisa). 

Até porque meu irmão me ensinou basicamente, quando eu era menor, todos 

os jogos, então, incluindo xadrez, dama, essas coisas assim, mas daí já pra 

mais tarde né... doze, treze anos ele começou a me ensinar isso. Ah, alguns 

jogos também que a gente tinha em casa de tabuleiro, que talvez banco 

imobiliário, tinha o lego também em casa que minha mãe falou que eu 

adorava montar as coisas e daí contava as peças todo dia, pra ver se não 

estava faltando nenhuma. Acho que foi basicamente isso as brincadeiras. 

(Sujeito, 02 de pesquisa). 

[...] eu sempre ia no supermercado com minha mãe também, acho que ela 

falo assim: que eu ia no supermercado pra fazer conta também. É não sei eu 

pegava isso aqui e daí ela falava assim: Oh, você tem dez reais pra gastar ... 

Daí eu ia lá e via se o quê que eu queria né, escolhia o que eu podia comprar 

com dez reais. (Sujeito, 02 de pesquisa). 

[...] mas a questão de jogos também, baralho que eu jogava muito assim, 

quase todo dia a gente brincava de baralho. Sabe jogos simples assim, fazer 

par assim, tipo dorminhoco sabe! tem que fazer uma seqüência. E, meu 

irmão também, conversei com ele, ele falou que jogos de lógica, que até hoje 

eu gosto na verdade né, eu também sempre brinquei. Então, vários jogos de 

lógica até ... de todos os tipos, de lógica até mais voltada pra geometria, 

lógica pra Matemática em si mesmo, números e ... ele falou, tanto é que, 

meu pai sempre trazia, porque meu pai fez faculdade mais tarde também e 

fez faculdade de pedagogia e vez ou outra ele tinha umas coisas de 

Matemática na sala, aquelas questões de dar aula que você tem que aprender 

um pouco de cada coisa e ele sempre trazia pra casa umas brincadeiras de 

lógica pra gente fazer e a gente sempre fazia. Até lembro de uma, aquela dos 

bangalôs, não sei se você conhece também, falam que é um desafio do Stein, 

que você tem cinco bangalôs, um de cada cor ... é ... Esse, ele diz [o pai] que 

foi um dos mais difíceis assim que eu fiz pra época, eu acho que eu tinha 

treze anos, quando eu resolvi aqueles lá assim ... Então esses tipos de 

brincadeiras a gente sempre teve lá em casa. (Sujeito, 02 de pesquisa). 

Ah, outra coisa que, a questão de passatempos né. Minha mãe disse que eu 

sempre gostei de fazer né, suduku, mesmo palavras cruzadas, aqueles 

passatempos que vêm em jornal assim, aqueles livrinhos né, ela disse que eu 

sempre tive interesse naquilo lá também. Era bastante, era quase todo dia 

que eu ia lá e perguntava pra minha mãe se não tinha alguma coisa nova pra 

eu fazer, assim, sabe! (Sujeito, 02 de pesquisa). 
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Sujeito 03 de pesquisa 

 

Para o sujeito 03 de pesquisa os jogos de lógica ou jogos que envolviam geometria e 

números, ou jogos de baralho como truco e pôquer eram fontes de diversão e de 

aprendizagem matemática. Para ele avaliar as possibilidades do outro jogador e fazer as 

possíveis relações dentro de um jogo de cartaz era muito estimulante.  

Aí, também, ela comprava aqueles jogos de lógica quando a gente era 

pequenininho, tipo formas geométricas esse tipo de coisa. (Sujeito, 03 de 

pesquisa). 

Mas eu sempre gostei de correr, de me exercitar, mas minhas brincadeiras 

nunca foram só brincadeiras elas sempre foram um pouquinho mais 

desenvolvidas assim [....] os jogos que minha mãe comprava de formas 

geométricas, de repente aqueles jogos de lógica, por exemplo, de detetive 

que você tem que descobrir com pistas o que quê aconteceu. Esse tipo de 

coisa que eu sempre gostei, eu sempre tive uma fascinação por este tipo de 

coisa e até hoje em dia eu continuo com estes jogos. (Sujeito, 03 de 

pesquisa).  

Sudoku, não sei se você já ouviu falar, é um jogo muito interessante porque 

você tem que estar muito atento né, você tem que praticar bastante porque é 

lógica pura. (Sujeito, 03 de pesquisa). 

A questão do baralho também, talvez. Porque eu comecei muito cedo com 

estes jogos, eu não sou viciado, nunca joguei por dinheiro, nada e acho 

completamente errado, mas eu acho que se você conseguir, por exemplo, 

como num jogo como pôquer ou no truco, não sei, se você conseguir calcular 

probabilidades das jogadas e, vamos dizer, saber apostar, por exemplo, 

mesmo que não seja jogando dinheiro, claro, porque pôquer se joga com 

fichas. Então, o bom jogador é aquele que sabe apostar e sabe quando 

apostar, pôquer não é só um jogo de blefe só, é um jogo matemático com 

certeza. (Sujeito, 03 de pesquisa). 

 

A inclusão do tema – a ajuda aos colegas – foi um critério que permeou a fala dos três 

sujeitos de pesquisa. Para eles ajudar um colega em dificuldades é, também, uma forma de 

aprender, de tirar as suas próprias dúvidas. 

Bruner (1976) salienta este aspecto de ensinar e aprender numa história fictícia, muito 

ilustrativa. Ele começa, dizendo: “Ensinar é um meio admirável de aprender-se”. 

Há uma bela “estória” sobre um eminente professor de física de uma 

faculdade. Conta ele como apresentou a uma classe de estudos avançados a 

teoria dos quanta: “Dei toda a teoria, de ponta a ponta, e quando terminei e 

ergui os olhos deparei toda uma classe de faces lívidas – evidentemente não 

haviam entendido nada. Uma segunda vez, repassei toda a teoria e eles ainda 



120 

 

 

 

não a entenderam. Então, repeti-a por uma terceira vez e, dessa vez, eu a 

entendi.” (p. 84).  

 

9. A ajuda aos colegas 

 

Sujeito 01 de pesquisa 

 

Para a entrevistada 01 ensinar um colega de turma traz o benefício do aprendizado, 

mas é um aprendizado nas palavras dela, decorado. É um pouco estranho aceitar que um aluno 

bem sucedido em Matemática possa mais decorar e treinar os exercícios do que compreendê-

los. Na segunda fala da aluna, ela conta que ajudou uma amiga da oitava série e que sua 

explicação, para essa amiga, foi melhor do que a explicação do professor. Daí fica uma 

pergunta: pode alguém saber explicar tão bem um conteúdo matemático sem compreender o 

seu significado? 

Sempre quando alguém tem alguma dúvida e eu sei ajudar, não sei o quê. 

Quando mais eu repito, escrevendo ou falando, mas eu acabando 

aprendendo, decorando né. Acho que é isso. (Sujeito 01 de pesquisa). 

Eu lembro que chegava na prova e vamos... e meu Deus o quê que é isso? 

(os colegas diziam isso). E eu sempre consegui explicar. Eu lembro que uma 

vez eu estava na oitava série assim, eu cheguei e tinha uma aluna né, uma 

amiga minha que ela tinha perguntado pro professor e o professor não 

conseguia responder. Ela não conseguia entender do jeito que ele falava. E 

eu, professor posso tenta explicar pra ela? Daí cheguei assim, sentei do lado 

dela e falei, olha é isso, isso e isso e ela ahahah, agora eu entendi. Daí o 

professor ficou meio assim: como assim você explicou melhor que eu? Como 

que você aprendeu melhor com ela do que comigo que sei tudo? Sei lá! Só 

achei diferente, porque fiquei pensando que: quando você ensina as outras 

pessoas você acaba aprendendo mais né? (Sujeito 01 de pesquisa). 

 

Sujeito 02 de pesquisa 

 

Para o sujeito 02 de pesquisa poder ensinar alguém é um reforçar a sua própria 

aprendizagem. Ele acredita que neste momento percebe sua próprias dúvidas e acaba 
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aprendendo de uma forma diferente, porque, para ele, ao ensinar alguém é preciso entender os 

detalhes daquilo que se ensina. 

[...] quando a gente está ensinando os colegas é que a gente acaba 

percebendo uma dúvida que a gente tenha e a gente aprende melhor quando 

a gente ensina né. (Sujeito 02 de pesquisa). 

Eu não sei, mas quando eu estou ensinando eu pego o conteúdo muito mais 

fácil do que quando estou prestando atenção e aprendendo. (Sujeito 02 de 

pesquisa).  

Você faz uma, duas, três vezes mostra como é que feito, porque quando você 

vai estudar você não vai olhar passo a passo, mas quando você está 

ensinando você vê passo a passo onde você que tem que fazer, como tem que 

fazer, mas com certeza quando você ensina alguém ou tira a dúvida de 

alguém, você acaba tirando a tua dúvida também, e, você aprende mais fácil. 

Não tem aquela complicação de você viu uma vez só e vai fazer a mesma 

coisa sempre. Você tenta ver por um outro lado também o conteúdo. (Sujeito 

02 de pesquisa). 

 

Sujeito 03 de pesquisa 

 

O sujeito 03 de pesquisa também gosta de ensinar e aprender com os colegas. A única 

dificuldade que às vezes acontece é que, ele acredita, sua maneira de pensar difere um pouco 

da maneira de pensar dos outros colegas, o que pode dificultar o entendimento, entre eles. 

Para este entrevistado além da ajuda na resolução dos exercícios e as dúvidas sanadas, existe 

uma troca positivamente afetiva nesse momento de ensino. Uma troca que garante um bom e 

necessário ambiente de estudos na sala de aula. 

Este aluno acredita, ainda, que as pessoas têm diferentes e diversas maneiras para 

resolver questões da Matemática e, este fato, contribui muito para o enriquecimento das 

trocas, o que comprova a teoria das representações de Duval e D‟Amore no aspecto de que 

problemas matemáticos precisam ser resolvidas no mínimo em duas possíveis formas de 

representação. O que parece é que, aos alunos produzirem suas respostas juntos, está 

possibilidade que a teoria traz à tona é fortemente comprovada. 

Então, eu nunca me importei de ajudar, de ajudar os outros. Sempre, sempre, 

sempre que eu consigo resolver um exercício que alguém não consegue, eu 

ajudo. (Sujeito 03 de pesquisa).  

Às vezes eu não sou muito bom de passar o conhecimento pras outras 

pessoas. Não digo que eu sou egoísta, não, a minha intenção é sempre ajudar 

sabe. Mas às vezes eu não consigo me expressar muito bem. Então, eu não 
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sei se é por que, às vezes, o meu raciocínio é, ele é um pouquinho diferente 

que as pessoas não conseguem acompanhar o modo como eu desenvolva os 

exercício, mas as vezes eu não consigo explicar. (Sujeito 03 de pesquisa). 

Quando tem também exercício que, principalmente meus colegas de turma 

não conseguem resolver, eles procuram ajuda comigo sim, quando não 

estamos em aula né. Por exemplo, num intervalo assim ou nos intervalos 

entre as próprias aulas que a gente, né, de cinco, dez minutos. Eles me 

perguntam, quando eles não tem acesso ao professor, e eu sempre ajudei 

eles. (Sujeito 03 de pesquisa). 

Mas também é obvio que tem exercícios que eu também não consigo, e daí, 

eu mesmo peço ajuda pra eles também. Porque numa sala é bem difícil de ter 

um exercício que ninguém conseguiu resolver, então, tanto eu ajudo, quanto 

eles me ajudam. (Sujeito 03 de pesquisa). 

Ah, acho muito importante. Eu acho porque pra você assistir bem uma aula 

você tem que gostar no ambiente em que você está. Então essa ajuda cria 

um, não diria um afeto, mas uma relação de amizade assim, entre mim e as 

pessoas. E é importante pro desenvolvimento dessa amizade, digamos assim, 

mas também do seu próprio raciocínio porque, nunca duas pessoas vão 

pensar do mesmo jeito, e, é interessante quando você tem mais de uma 

pessoa pensando, porque você as vezes chega na resolução de um problema, 

por duas maneiras diferentes. E isso é um modo de você aprender porque 

daqui algum tempo você pode pegar um exercício e ele pode ser solucionado 

por uma maneira só e pode ser aquela que você não desenvolveu né, que foi 

a outra pessoa que desenvolveu. Então quando as pessoas trocam 

conhecimento eu acho muito interessante porque você acaba aprendendo. 

Por mais que pareça assim, insignificante, não é porque toda resolução é 

interessante. Na Matemática tem muito, eu não diria, raciocínios, mas, não 

sei, processos pelos quais você passa pra desenvolver o exercício, tem alguns 

muito bem definidos, assim sabe. E, muitas pessoas fazem de um jeito, 

outras fazem de outro e às vezes um dá certo e outro não, então eu acho 

interessante porque você sempre acaba  aprendendo e você sempre começa, 

sempre acaba adquirindo novos pontos de vista. Na minha opinião.Então eu 

acho bem importante. (Sujeito 03 de pesquisa).  

 

A inclusão do tema – a maneira de ser do aluno – foi escolhido, devido ao fato sujeito 

03 de pesquisa acreditar que sua maneira de ser, pudesse ser um dos fatores que, segundo ele, 

poderiam contribuir para o seu sucesso na disciplina de Matemática. 
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10. A maneira de ser do aluno 

 

Sujeito 01 de pesquisa/ Sujeito 02 de pesquisa 

 

Os sujeitos 01 e 02 de pesquisa não verbalizaram, explicitamente, comentários sobre 

suas maneiras de ser. Algo que foi perceptível, para a pesquisadora, sobre ambos seria a 

questão de serem jovens muito polidos, de atitudes aparentemente tranqüilas. Entrevistá-los 

foi muito agradável e em nenhum momento surgiu uma fala desagradável ou uma atitude 

destoante. Foram meninos de fácil comunicação e de boa expressão verbal. Como não se tem 

uma fala que realmente sirva de investigação sobre a maneira de ser dos sujeitos, apenas se 

pode dizer que talvez sejam pessoas calmas e tranquilas. 

 

Sujeito 03 de pesquisa 

 

Quanto ao sujeito 03 de pesquisa, também, se pode dizer que apresentou a mesma 

polidez e qualidades características dos outros dois sujeitos de pesquisa. A única diferença é 

que, este esse sujeito, externou sua preocupação em contar que acredita que sua maneira de 

ser, pode ser um dos fatores que o levam ao sucesso em Matemática. Para ele, uma pessoa que 

estuda com calma, com tranqüilidade, e resolve as coisas da Matemática com paciência, 

parece ter um vinculo maior com as necessidades que a disciplina talvez exija de um aluno. 

Fatos estes que parecem estar ligados às palavras de Thurston, quando este fala de sua forma 

de estudar e de seu gosto pela Matemática. 

E também, aí mais uma característica minha que na verdade eu acho que eu 

herdei do meu pai, eu sou uma pessoa muito paciente, eu sou bem calmo, 

bem tranqüilo assim. É bem difícil eu ficar estressado e pra você resolver 

Matemática, muitas vezes tem exercícios que você demora dias pra você 

encontrar a solução. Daí você ser paciente ajuda muito. Tem muitas pessoas 

que não gostam de Matemática por causa disso, ela nem sempre te dá à 

resposta né. Não é tão fácil assim chegar a resposta como em algumas outras 

matérias que é só teoria, você lê o livro e sabe responder. (Sujeito 03 de 

pesquisa). 

Quantas pessoas desistem, ser paciente ajuda bastante. Principalmente 

quando você consegue chegar ao seu objetivo, no caso, resolver o exercício 
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você se sente bem assim, tem uma conquista pessoal, que está, que gira em 

torno disso. Então a paciência te ajuda a chegar a essa, como posso dizer, a 

esse sentimento de conquista. E é isso que eu acho que a Matemática tem de 

diferente, que te desafia, quando você atinge o objetivo. Então, não que seja 

somente por isso, mas acho que isso te ajuda bastante. (Sujeito 03 de 

pesquisa). 

 



125 

 

 

 

6. CONCLUSÕES 

 

 

A partir da apresentação e análise dos dados coletados durante as entrevistas com os 

sujeitos de pesquisa, pode-se observar que um grande eixo composto por duas questões 

principais desencadeou os possíveis fatores que levaram os entrevistados tanto a gostar como 

a serem bem sucedidos na disciplina de Matemática. Este eixo é formado por duas questões – 

o gosto pela Matemática e a tentativa dos sujeitos em responder à pergunta norteadora de 

pesquisa. 

As razões de gostar de Matemática estão relacionadas à vontade dos alunos de 

aprender e de conhecer coisas novas. Os três sujeitos apresentaram esta característica de uma 

forma predominante: vontade de aprender mais. A consciência de que são bons alunos e 

capazes, também nas questões que tangem à Matemática, levaram os meninos a ter uma auto-

estima elevada. Esta auto-estima elevada está refletida na forma como os entrevistados falam 

de si mesmos diante da disciplina. Eles até encontram algumas dificuldades, mas as encaram 

como algo bom; até porque quando o indivíduo tem uma auto-estima elevada ele se torna 

capaz de enfrentar desafios (Moysés, 2001). Por sua vez, esta capacidade de enfrentar 

desafios, os levou a ter mais vontade de conhecer os objetos matemáticos, de trabalhar com 

suas representações, de aceitarem, constantemente, os desafios postos pelas questões que 

envolvem os conteúdos dessa disciplina. 

Neste sentido, parece que começou a existir para os sujeitos, desde a infância, uma 

corrente com elos muito fortes que se instauraram numa sucessão de significações 

importantes, que deram uma base matemática muito boa. Esta base matemática construída de 

significações, por sua vez, os levaram a compreender, com mais facilidade, os conteúdos 

matemáticos. Essa compreensão dos conteúdos matemáticos através das constantes mediações 

vividas tanto no ambiente familiar quanto no ambiente escolar, tornaram esses meninos, cada 

vez mais capacitados para as questões da Matemática. Essa capacidade, além do entendimento 

e da compreensão dos objetos matemáticos, também, garantiu boas avaliações (na maior parte 

do tempo). As boas notas e a percepção de que são capazes e bons alunos, os fizeram 

reconhecer o seu próprio valor. Este valor tornou-se perceptível nas palavras e nas atitudes 
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dos sujeitos de pesquisa quando falaram das possíveis razões que os levaram a gostar da 

disciplina. Esse gosto pela Matemática passa pelos elos daquela corrente inicial, agora 

composta por muitos mais elos, ainda mais fortalecidos, como uma “energia” capaz de manter 

a auto-estima do aluno elevada e consequentemente conservar o seu gosto pela Matemática.  

Para Moysés (2001, apud Leite, 2006) o auto-conceito é a percepção que o indivíduo 

tem de que é capaz e a auto-estima é a percepção de que ele tem seu próprio valor (p.40). Ao 

que se pode dizer que, quando o aluno se dá conta de que é capaz de resolver os problemas 

matemáticos, sua auto-estima se eleva e isto pode ser constatado através do seu bom 

desempenho e de sua relação positiva com o objeto do conhecimento, no caso a Matemática.  

Pensando nas razões que levaram esses meninos a gostar de Matemática, pode-se 

encontrar nas verbalizações dos entrevistados falas marcadamente afetivas, que demonstram 

que a relação existente entre os sujeitos e o objeto do conhecimento, no caso, a Matemática, é 

fortemente positiva. 

E eu, eu adoro [Matemática] se eu não fosse fazer alguma coisa na área de 

biológicas, [...] eu faria alguma coisa ligada a Matemática. (Sujeito 01 de 

pesquisa). 

E eu sempre gostei disso, pelo que a minha mãe falou né, eu não lembro, ela 

falou que eu sempre gostei disso. [brincadeiras com o irmão mais velho que 

envolviam contas de multiplicação]. (Sujeito 02 de pesquisa). 

Eu sempre tive um gosto por Matemática, acho que já vai da personalidade 

assim sabe. Eu gosto de tudo que tem número assim, lógica, eu adoro fazer 

exercício [...]. (Sujeito 03 de pesquisa). 

Segundo Leite (2006), “a qualidade da relação que se estabelece entre o sujeito e 

objeto é também de natureza afetiva e depende da qualidade da história de mediações 

vivenciadas pelo sujeito em relação ao objeto, no seu ambiente cultural, durante sua história 

de vida.” (p. 18).  

Constatou-se, também, que a questão do gosto pela Matemática dos pais parece ter 

influenciado fortemente os filhos. Os sujeitos de pesquisa passaram a criar vínculos 

efetivamente afetivos com a disciplina a partir ou de seus pais ou de suas mães ou de seus 

irmãos (mais velhos). Desde pequenos estes meninos foram “instigados” por seus familiares 

às brincadeiras com jogos de tabuleiro, de quadra, passatempos, quebra-cabeças, jogos de 

computador que eram apenas brincadeiras de criança, ou envolviam tanto a Matemática 
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quanto a lógica, e, nestas brincadeiras, de uma maneira geral, os meninos relataram que o 

gosto pela disciplina foi surgindo.  

Outro fator, que talvez possa ser considerado, dentro do critério – família – para o 

sucesso na disciplina de Matemática, estaria relacionado, inicialmente, mas não de uma forma 

generalizada nem conclusiva, à constituição familiar dos sujeitos de pesquisa. Os meninos são 

provenientes de famílias estruturadas e organizadas, na qual, seus pais estão casados, em 

média, há mais de vinte anos. Não que o fato contrário, de maneira alguma, possa levar o 

aluno ao fracasso, mas nos relatos destes alunos, constata-se uma relação afetuosa e que 

pareceu sólida e equilibrada, pela maneira como os meninos falam de seus pais e familiares. 

Todas as três famílias são constituídas por uma relação familiar duradoura. 

A mediação e a afetividade em sala de aula foi outro ponto especialmente levantado 

pelos sujeitos. Os meninos afirmaram que uma mediação marcadamente afetiva, baseada na 

amizade entre o professor e os alunos, é um fator que colabora tanto para o gostar da 

disciplina quanto para ser um aluno bem sucedido em Matemática. As atitudes do professor, 

sua forma de ensinar, a relação que instaura com os alunos em sala, assim como, sua 

capacidade de sustentar uma relação positiva diante do objeto de conhecimento, no caso a 

Matemática é um ponto fundamental para alcançar o sucesso na disciplina. Outra 

consideração feita foi a questão do professor conseguir manter a disciplina e a ordem em sala 

de aula a fim de possibilitar a concentração dos alunos. 

Para Mahoney, “a presença do outro humano [no] processo de aprendizagem é 

primordial e indispensável. “A atração que a criança sente pelas pessoas que a rodeiam é uma 

das mais precoces e das mais poderosas”.” (Wallon, 1995 apud Mahoney, 2004, p. 19). Para 

essa autora, “aprender é transforma-se no outro.” (loc. cit.).  

Assim, pode-se dizer que uma parceria notadamente afetiva dos familiares possibilitou 

a estes meninos, inicialmente, um gosto pelo objeto de conhecimento (a Matemática) que, 

posteriormente, na fase escolar, em conjunto com o professor de Matemática, numa relação 

permeada pela admiração, amizade, contato/proximidade, práticas educativas conclusivas e 

significativas, foram construtores importantes e comprovadamente necessários para que estes 

meninos chegassem ao sucesso na Matemática.  

Nas palavras de Colombo (2006), é perceptível  
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que a atividade de ensino também é uma situação marcadamente afetiva, 

pois ela se concretiza por meio de relações interpessoais entre professor e 

aluno. Percebemos, ainda, que atividade caracteriza-se como uma situação 

de mediação, pois por ela o professor pode facilitar a apropriação do 

conhecimento do aluno. Assim, por meio da relação professor- aluno, a 

atividade de ensino ultrapassa a dimensão cognitiva, envolvendo a dimensão 

afetiva, contribuindo explicitamente para o sucesso do processo de ensino-

aprendizagem. (p. 182). 

Outros fatores que contribuem favoravelmente para o sucesso na aprendizagem de 

Matemática, no qual está baseada a questão motivadora deste trabalho, estão ainda os 

desafios, a ajuda que os sujeitos de pesquisa dispensam aos seus amigos e colegas de classe e 

a maneira de ser do aluno, como pontos relevantes, ressaltados pelos entrevistados. 

Para os meninos o desafio viria como algo que os leva a ir além de suas expectativas 

em relação aos seus próprios conhecimentos, era ir além do trivial, fugir do lugar comum, 

imposto pelas listas de exercícios repetitivas, e realmente encontrar significado para o objeto 

matemático. Esta questão de estar adiante de suas reais capacidades e ter mediadores capazes 

de interferir efetiva, afetiva e positivamente nas possíveis potencialidades destes sujeitos, 

mesmo ainda antes da fase dita escolar, contribuiu favoravelmente para o desenvolvimento 

global desses indivíduos. Seria como o próprio sujeito 03 de pesquisa, disse: “Então acho que 

essa coisa assim de desafio é o que faz você gostar de Matemática. [...] Estimula bastante.” 

Outro ponto importante verbalizado pelos meninos foi a questão de ajudar os colegas 

de classe. Para eles, de uma maneira geral, ensinar alguém é um benefício de mão dupla, já 

que enquanto eles ensinam encontram a possibilidade de ver suas próprias dúvidas, 

sistematizar o conteúdo para poder explicar melhor e conseqüentemente dar maior significado 

ao seu próprio entendimento. Como diz Bruner (1976), “Ensinar é um meio admirável de 

aprender-se.” (p. 84) e, nas palavras dos entrevistados, pode-se ter uma efetiva confirmação 

das palavras de Bruner:  

Você faz uma, duas, três vezes mostra como é que feito, porque quando você 

vai estudar você não vai olhar passo a passo, mas quando você está 

ensinando você vê passo a passo onde você que tem que fazer, como tem que 

fazer, mas com certeza quando você ensina alguém ou tira a dúvida de 

alguém, você acaba tirando a tua dúvida também, e, você aprende mais fácil. 

Não tem aquela complicação de você viu uma vez só e vai fazer a mesma 

coisa sempre. Você tenta ver por um outro lado também o conteúdo. (Sujeito 

02 de pesquisa). 

Ah, acho muito importante. Eu acho porque pra você assistir bem uma aula 

você tem que gostar no ambiente em que você está. Então essa ajuda cria 
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um, não diria um afeto, mas uma relação de amizade assim, entre mim e as 

pessoas. E é importante pro desenvolvimento dessa amizade, digamos assim, 

mas também do seu próprio raciocínio porque, nunca duas pessoas vão 

pensar do mesmo jeito, e, é interessante quando você tem mais de uma 

pessoa pensando, porque você as vezes chega na resolução de um problema, 

por duas maneiras diferentes. E isso é um modo de você aprender porque 

daqui algum tempo você pode pegar um exercício e ele pode ser solucionado 

por uma maneira só e pode ser aquela que você não desenvolveu né, que foi 

a outra pessoa que desenvolveu. Então quando as pessoas trocam 

conhecimento eu acho muito interessante porque você acaba aprendendo. 

(Sujeito 03 de pesquisa). 

Uma questão que também foi significativa para o sujeito 03 de pesquisa é a sua 

maneira de ser. Para ele ser uma pessoa tranqüila, paciente e calmo ajuda muito para 

solucionar os problemas matemáticos, pois “pra você resolver Matemática, muitas vezes tem 

exercícios que você demora dias pra encontrar a solução. Daí você ser paciente ajuda muito”. 

Outra questão muito importante extraída dos relatos foi a maneira de estudar, fazer as 

tarefas e se portar nas aulas. Todos eles evidenciaram a necessidade de manter o foco no 

professor durante a aula, procurar não sair de sala sem resolver as eventuais dúvidas e, até 

tentar ajudar o professor a manter um bom ambiente em sala, porque como disse um dos 

meninos, quando “o professor não consegue manter a turma todos acabam sendo 

prejudicados.” 

Realmente o que ajuda a gostar da Matemática é gostar dos professores. [...] 

eu gostava bastante do professor de Matemática. E, você vê que eles são 

conceituados, tudo... Então você já fica animado... (Sujeito 01 de pesquisa). 

Tem professores lá que eu admiro bastante, [a entrevistada esta falando dos 

professores do Ensino Médio] assim que me fizeram gostar de Matemática, 

ainda mais sabe. Que te deixam com vontade de aprender. (Sujeito 01 de 

pesquisa).  

Uma abordagem vai ser diferente também, o professor brinca com a turma, o 

professor te conhece, então é o jeito que você se interessa mais pelo 

conteúdo e não fica aquela questão de você ter que aprender só por ter que 

aprender. (Sujeito 02 de pesquisa). 

Mas eu acho que quando o professor é próximo do aluno, ele trata assim, 

acaba influenciando no ensino porque o aluno se sente mais motivado a 

perguntar e mais motivado até a aprender porque transforma a aula sabe. 

(Sujeito 03 de pesquisa). 

A afetividade e o papel das emoções fazem parte integrante da formação e compete ao 

professor canalizar a afetividade para possibilitar a construção do conhecimento na sala de 

aula. O professor é fundamental para o sucesso do aluno na disciplina de Matemática. 
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