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A ciência não é um sistema de enunciados certos ou bem estabelecidas; nem 

é um sistema que avance firmemente em direção a um estado de finalidade. 

Nossa ciência não é conhecimento (episteme): ela jamais pode proclamar 

haver atingido a verdade ou um substituto da verdade, como a probabilidade. 

Não obstante, a ciência tem mais do que um simples valor de sobrevivência 

biológica. Não é tão-somente um instrumento útil. Embora não possa 

alcançar a verdade nem a probabilidade, o esforço por conhecer e a busca 

da verdade continuam a ser as razões mais fortes da investigação científica. 

Não sabemos; só podemos conjecturar. Nossas conjecturas são guiadas por 

fé não científica, metafísica (embora biologicamente explicável), em leis, em 

regularidades que podemos desvelar, descobrir. [...] Deve então nossa 

atitude ser de resignação? Devemos dizer que a ciência só pode realizar sua 

tarefa biológica; que ela só pode, quando muito, mostrar suas qualidades em 

aplicações práticas, que a corroboram? São insolúveis seus problemas 

intelectuais? Não me parece. A ciência jamais persegue o objetivo ilusório de 

tornar finais ou mesmo prováveis suas respostas. Ela avança, antes, rumo a 

um objetivo remoto e, não obstante, atingível: o de sempre descobrir 

problemas novos, mais profundos e mais gerais, e de sujeitar suas respostas, 

sempre provisórias, a testes sempre renovados e sempre mais rigorosos.  

Karl Raimund Popper (The Logic of Scientific Discovery)  
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RESUMO 

 

A presente pesquisa se insere entre as temáticas relacionadas ao Domínio Afetivo na 
educação matemática, apresentando como ponto central a busca pela compreensão 
do papel do meta-afeto. Para isso, foi formulada a questão “Como os afetos do 
professor que ensina matemática interagem com suas perspectivas afeto-cognitivas 
sobre a matemática, o ensino de matemática, as pessoas que se envolvem com a 
matemática e seus contextos sociais?”, particionada em duas perguntas acessórias: 
I. Que construtos afetivos podem ser inferidos das narrativas autobiográficas dos 
professores e das discussões provenientes dos grupos focais?; II. Como os construtos 
afetivos inferidos se relacionam com as perspectivas dos professores sobre a 
matemática, o ensino de matemática, as pessoas que se envolvem com a matemática 
e seus contextos sociais? Vários autores que investigam afetos no campo da 
educação matemática serviram de aporte teórico à pesquisa. Entre eles, podem ser 
destacados os nomes de Bishop, Clarkson, Di Martino, Goldin, Gómez-Chacón, 
Grootenboer, Hannula, Leder, Liljedahl, Marshman, McLeod, Middleton, Pekrun, 
Philipp, Radford, Seah, Thompson e Zan. Para a compreensão do meta-afeto, 
DeBellis e especialmente Goldin configuram-se como referências centrais, definido 
por eles e considerado nessa tese como o “afeto sobre afeto, afeto sobre e na 
cognição sobre o afeto, e o monitoramento do afeto pelo indivíduo por meio da 
cognição e/ou outros afetos.” Cinco professores que dão aula de matemática nos anos 
finais do ensino fundamental e no ensino médio em uma escola privada da Cidade de 
Santos, Estado de São Paulo, participaram como sujeitos da pesquisa. Narrativas 
autobiográficas orais e grupos focais foram as abordagens utilizadas para a produção 
de dados, cuja análise foi feita a partir da análise textual discursiva. Foram elaboradas 
três categorias de análise a priori: Afetos em relação à matemática; Afetos em relação 
ao ensino de matemática; e Afetos em relação às pessoas que se envolvem com a 
matemática. Das análises surgiram três categorias emergentes, temáticas tratadas 
por meio dos metatextos “O fenômeno da primeira vez (ou o primeiro baque)”; “Alma 
de professor: a identidade do professor que ensina matemática”; e “Matemática na 
perspectiva do professor: o desafio como valor”. Os resultados da tese apontam que 
afetos devem ser compreendidos por meio de uma lente meta-afetiva e/ou um prisma 
de multiafetos; no fenômeno da primeira vez ocorrem transformações de afetos 
positivos em afetos negativos; a construção da identidade docente passa pela 
administração de conflitos internos, com regulação meta-afetiva; a matemática 
desafiadora é um valor na perspectiva dos professores e é construído por regulações 
meta-afetiva. 

 

Palavras-chave: meta-afeto; domínio afetivo; fenômeno da primeira vez; identidade 
do professor de matemática; desafio como valor.  
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ABSTRACT 

 

The present research is among the themes related to the Affective Domain in 
mathematics education, presenting as a central point the search for understanding the 
role of meta-affect. For this, the question asked was “How does the affect of a teacher 
who teaches mathematics interact with their affect-cognitive perspectives on 
mathematics, the teaching of mathematics, the people who get involved with 
mathematics and their social contexts?". It was partitioned into two accessory 
questions: I. What affective constructs can be inferred from the teachers' 
autobiographical narratives and discussions from the focus groups?; II. How do 
inferred affective constructs relate to the teachers' perspectives on mathematics, the 
teaching of mathematics, the people involved in mathematics, and their social 
contexts? Several authors who investigate affect in the field of mathematics education 
have served as a theoretical contribution to research. Among them, the names of 
Bishop, Clarkson, Di Martino, Goldin, Gómez-Chacón, Grootenboer, Hannula, Leder, 
Liljedahl, Marshman, McLeod, Middleton, Pekrun, Philipp, Radford, Seah, Thompson 
e Zan. To understand meta-affect, DeBellis and especially Goldin are configured as 
central references, defined by them and considered in this thesis as the “affect about 
affect, affect about and within cognition about affect, and the individual’s monitoring of 
affect through cognition and/or further affect.” The research is qualitative, non-
experimental, descriptive, and interpretive, in line with the comprehensivist field. Five 
teachers who teach mathematics in the upper grades of elementary school and high 
school at a private school in the city of Santos, State of São Paulo, participated as 
subjects of the research. Oral autobiographical narratives and focus groups were the 
approaches used to produce data, whose analysis was made from the discursive 
textual analysis. Three categories of analysis were elaborated a priori: Affect 
concerning mathematics; Affect about mathematics teaching; Affect towards people 
involved in mathematics. Three emerging categories have risen from the analysis, 
themes treated through metatexts “The first-time phenomenon (or the first blow)”; 
“Teacher's soul: the identity of the teacher who teaches mathematics”; and 
“Mathematics from the teacher's perspective: the challenge as value”. The results of 
the thesis indicate that affect must be understood through a meta-affective lens and/or 
a multi-affect prism; in the first-time phenomenon there are transformations of positive 
affects in negative affects; the construction of the teacher's identity involves the 
management of internal conflicts, with meta-affective regulation; challenging 
mathematics is a value from the perspective of teachers and is built by meta-affective 
regulations. 

 

Keywords: meta-affect; affective domain; first-time phenomenon; math teacher 

identity; challenge as value.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

“Nós não podemos pensar sem emoções”1 (RADFORD, 2015, p.45, tradução nossa). 

 

Fruto de variados elementos, entre eles a minha trajetória como pesquisador e 

o reclamo natural por realização que a própria problemática pesquisada demanda, o 

presente trabalho alinha-se às pesquisas qualitativas de cunho histórico-sociocultural 

que buscam compreender o Domínio Afetivo no âmbito da educação matemática, 

posicionando-se a respeito de aspectos dos afetos de professores que ensinam 

matemática sob a ótica de um pesquisador do campo da educação matemática. Ainda 

que pareça redundante dizer que essa pesquisa investiga afetos na educação 

matemática e que foi desenvolvida por um pesquisador desse mesmo campo, 

considero fundamental essa observação – e sua afirmação já nas primeiras linhas 

dessa introdução – a respeito da lente que incide sobre a investigação, do lugar a 

partir do qual me posiciono e vejo as questões, referenciais, dados e elementos aqui 

discutidos. Portanto, não se trata de uma pesquisa sob a perspectiva de um 

pesquisador da psicologia, sociologia, filosofia, educação ou mesmo da matemática, 

áreas indiscutivelmente relevantes, importantes e fundamentais para o 

desenvolvimento do conhecimento humano e, em particular, ricas e indispensáveis 

para mim e para minha formação. Embora essas áreas sejam fundamentais na própria 

construção e constituição do edifício da educação matemática, essa é uma pesquisa 

centrada nas reflexões, preocupações e mesmo nas limitações de quem pesquisa a 

partir do diálogo com um conjunto de referenciais teóricos específicos desse campo, 

e isso é necessário dizer. 

Na trajetória como professor, cedo passei a me perguntar sobre a influência 

dos afetos na aprendizagem dos alunos, sobre o quanto as emoções, as crenças ou 

os valores podem interferir ou influenciar no modo como se desenvolvem 

determinadas relações e ações em sala de aula e como esses elementos são 

mobilizados pelos colegas de profissão na construção de seus planos de ensino, na 

seleção de conteúdos de aprendizagem, na escolha de estratégias de trabalho e 

interação com os alunos ou mesmo no processo de avaliação. Sempre me pareceu 

 
1 “We cannot think without emotions.” 
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difícil imaginar espaços e processos de ensino e de aprendizagem nos quais só 

estivessem colocados em pauta conteúdos relativos a fatos e procedimentos, sem que 

houvesse seu entrelaçamento com os elementos afetivos dos indivíduos participantes. 

Foi no percurso profissional na educação básica que ficou patente que os 

conhecimentos docentes não poderiam se restringir aos conteúdos específicos 

geralmente trabalhados em sala de aula com os alunos. Ainda que hoje tenha a 

compreensão de que deveria ter percebido e construído esse conhecimento já no 

período da licenciatura em ciências biológicas, a consolidação dessa percepção se 

deu na minha rotina como professor. A sala de aula e a formação continuada 

apontaram para a necessidade da apropriação de conhecimentos que fossem 

relativos à prática, ao contexto, aos conteúdos pedagógicos, mas, ao mesmo tempo, 

que era preciso ir além disso. Foi necessário – e um desejo – ampliar meu 

conhecimento pedagógico do conteúdo para melhorar a minha formação como 

professor, consequentemente, minha prática. Nessa busca, também saltou aos olhos 

a importância de conhecer os indivíduos, os alunos com os quais lidava e convivia. 

Assim, ao iniciar o magistério, e mesmo muito tempo adiante, carregava uma 

expectativa que parecia bastante comum a todos os que davam os primeiros passos 

na função de educador: conseguiria me constituir como um bom professor a ponto de 

estimular os alunos a se apaixonarem por minha área de ensino?! Os alunos 

gostariam das minhas aulas? Gostariam de mim e eu deles? Conseguira motivá-los a 

querer conhecer mais as ciências? A aprender mais? A questionar mais? Poderia 

desconstruir sentimentos de bloqueio ou aversão a determinados conteúdos? 

Responder às questões acima significava pensar e repensar sobre a minha 

prática, sobre meu percurso e formação, sobre minhas intenções. Nesse sentido, 

sobre a prática da docência, Silva (2009) revela que, mais do que estudar um conjunto 

de disciplinas na graduação, mais do que ter um saber teórico, como ocorre na 

formação inicial dos professores por meio dos cursos de licenciatura, é preciso uma 

atenção especial aos saberes práticos, às diversas variáveis que se sobrepõem no 

dia a dia da sala de aula. Assim, para esse autor e para outros que tomo como norte 

(ALARCÃO, 2005; GIORGI et al., 2011; TARDIF, 2014; NÓVOA; AMANTE, 2015; 

LIRA et al., 2015), a prática se aprende na prática e precisa ser fruto da reflexão, ser 

renovada e discutida constantemente em diferentes âmbitos, de tal modo que somei 

ao que percebi intuitivamente ao longo dos anos de magistério com aquilo que a teoria 
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e os pesquisadores em educação diziam e isso passou a se constituir como uma 

premissa que foi se consolidando a partir da vivência nas instituições escolares nas 

quais lecionei. Especialmente a formação em serviço desenvolveu o sentimento de 

que os conhecimentos do professor são alimentados por tudo que trago da minha 

formação inicial, da vida, da aprendizagem e das relações que foram construídas em 

cada local de trabalho e fora dele. Assim, não foi difícil perceber e concluir que era 

preciso, entre as diversas atribuições docentes, entender mais de perto os processos 

pelos quais os alunos constroem, desconstroem e reconstroem seus conhecimentos, 

o modo como se relacionam e como essas relações interferem na construção do 

indivíduo e em sua aprendizagem, a maneira pela qual incorporam novas informações 

e desenvolvem habilidades que permitem que possam, ao seu modo, modificar ou 

constituir suas vidas positivamente.  

Durante as descobertas iniciais como educador e em minha construção 

posterior como coordenador pedagógico, foi em Paulo Freire que pude ampliar meu 

horizonte sobre o necessário caráter humanista que a prática do professor deveria 

apresentar; um olhar voltado à compreensão dos contextos e das subjetividades dos 

sujeitos, da utopia como práxis docente. Essa ótica, de uma aprendizagem na 

comunhão entre as pessoas que aprendem, praticamente revelou que os 

desassossegos que me atormentavam a respeito das lacunas observadas dentro dos 

processos de ensinar e aprender podiam talvez ser explicados por elementos 

relacionados com os sentimentos, os afetos, as emoções, as crenças das pessoas 

que estão envolvidas no ensinar e aprender. Entretanto, isso não impediu que se 

avolumassem dúvidas e ideias sobre a importância das atribuições que tem um 

professor, sobre o seu papel na sociedade; na forma de contribuir para tornar cada 

aluno um cidadão com um instrumental mais completo, um sujeito pleno em seu meio, 

um indivíduo capaz de atuar com justiça e ética e de reivindicar uma sociedade mais 

igualitária. Portanto, o tempo, a experiência e a literatura sobre educação cristalizaram 

percepções indicativas de que o papel do professor deveria ir, certamente, muito além 

do ensino dos tradicionais conteúdos escolares. Daí que me perguntava, atuando 

como professor de ciências naturais, como poderia ensinar elementos da genética, 

por exemplo, sem antes entender o que a garotada sentia e pensava sobre 

reprodução, sobre os sobressaltos do namoro, sobre o que pensavam a respeito da 

gravidez, do sexo ou sobre ter filhos. Perguntava-me a respeito daquilo que eles 
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acreditavam, sobre o que os motivava, o que sentiam, por que atuavam de 

determinado modo e como agiam em outros contextos. 

A partir daí, na vivência como coordenador pedagógico, auxiliando diferentes 

professores de diferentes áreas e segmentos de ensino, deparei-me com algumas 

situações que pareciam se repetir nas diversas áreas e reforçar a ideia de que a 

aprendizagem está repleta de meandros cuja compreensão requer uma leitura alicerçada 

em teorias e métodos específicos. Em todas as disciplinas de ensino escolar que pude 

acompanhar, nas diversas aulas observadas, nas variadas situações de avaliação, nas 

conversas formais e informais com alunos, professores e pais, na avaliação de 

planejamentos pedagógicos, práticas e interações, ficou mais uma vez patente que 

aspectos relacionados com variáveis não cognitivas da aprendizagem deveriam ser tão 

fundamentais quanto as habilidades cognitivas dos sujeitos envolvidos nos processos. A 

prática e as rotinas como professor e coordenador apontavam nessa direção.  

Com isso, de modo natural e contínuo, novas questões se enovelaram: Por que 

determinados professores sempre são tão queridos por seus alunos, enquanto outros, 

não? Como esse gostar influencia na aprendizagem? Por que alguns pais, com certa 

resignação, apresentam no diálogo a informação de que o filho ou a filha não são bons 

em matemática? Por que determinados alunos não conseguem realizar provas, 

bloqueados pelo medo? Por que alguns colegas de trabalho demonstram a crença de que 

o envolvimento dos alunos na aula se dá pela barganha de notas? Por que algumas 

crianças se mostram tão envolvidas com a matemática, tão motivadas em aula, mesmo 

vindas de lares aparentemente desajustados ou sem recursos? Essas e muitas outras 

perguntas que envolvem a relação entre alunos e professores, alunos e conteúdos, 

professores e conteúdos, processos de avaliação etc. e os sentimentos, as emoções, as 

motivações, as atitudes dos atores participantes do universo escolar passaram a conviver 

com outros dilemas presentes na rotina de trabalho, de modo que, em certo ponto, 

conduziram à ideia de que seria importante investigar aspectos dos afetos no ensino e na 

aprendizagem, em especial na matemática, porque era possível perceber e sentir no 

cotidiano escolar maiores demandas nessa área do conhecimento e isso me levou ao 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática, da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. 

De modo geral, tanto a experiência como professor quanto a vivida como 

coordenador pedagógico exigiram o exercício de um olhar investigativo e de 
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questionamento sobre o ambiente escolar, especialmente a respeito de aspectos 

muitas vezes tangenciados pelos atores da educação, como as questões que 

transitam entre elementos das emoções de alunos, professores, pais e gestores. 

Logo, esse exercício cotidiano impactou minhas reflexões sobre os caminhos que 

poderia adotar, sobre qual temática e problema investigar no doutoramento. Isso levou à 

busca por literatura referente aos afetos na educação matemática, de modo que iniciei a 

compreensão daquilo que, embora nebuloso, sem definição inicial muito clara, motivava-

me a avançar tanto na esfera profissional quanto acadêmica. A inquietação, alimentada 

pelo desejo de compreender mais profundamente as diferentes dimensões e papeis 

das crenças, das emoções, dos sentimentos, das atitudes e outros elementos afetivos 

que são mobilizados e utilizados no dia a dia nas escolas, em particular pelos 

professores – vetores do que é preconizado nos currículos escolares –, mostrava-se, 

por óbvio, não um incômodo sui generis, um sentimento exclusivo, um desejo isolado 

de descobrir mais sobre afetos. Rapidamente percebi que, no meio acadêmico, a 

importância das emoções na aprendizagem e no ensino tem-se consolidada ao longo 

dos anos e, então, se fez necessária a apropriação daquilo que vem sendo produzido 

a esse respeito. Kelchtermans e Deketelaere (2016) afirmam:   

Nos últimos 15 anos, as emoções foram reconhecidas por um número 
crescente de pesquisadores educacionais como essencial na educação e 
aprendizagem. Tornou-se amplamente aceito que o trabalho de professores 
e diretores não pode ser adequadamente entendido sem reconhecer sua 
dimensão emocional, e várias tentativas foram feitas para desvendá-la 
empiricamente e conceituá-la teoricamente.2 (p.429, tradução nossa). 

Ou seja, minha percepção, oriunda da prática e da formação continuada e de 

algumas leituras inicialmente dispersas, pôde se apoiar no que a academia há anos vem 

pesquisando. Assim, no doutoramento, desenvolvendo pesquisas iniciais e debruçado 

sobre autores voltados especificamente aos afetos na educação matemática, foi possível 

observar que a atenção sobre esse campo vem se intensificando, como destacam 

Schukajlow et al. (2017) ao apontarem o aumento do interesse a respeito das emoções e 

motivações na última década e também ao observarem, por exemplo, o número crescente 

de artigos submetidos ao Grupo de Trabalho “Afeto e Pensamento Matemático” (Affect 

 
2 “Over the past 15 years, emotions have been recognized by an increasing number of educational researcher s as essential 
in education and schooling. It has become widely accepted that teachers’ and principals’ work cannot be properly understood 
without acknowledging its emotional dimension and several attempts have been made to empirically unravel and 
theoretically conceptualize it.” 
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and Mathematical Thinking) nos Congressos da Sociedade Europeia de Pesquisa em 

Educação Matemática (CERME). 

Juntamente com a Profa. Dra. Ana Lúcia Manrique, minha orientadora, entendi que 

seria possível e importante investigar aspectos específicos dos afetos, buscando 

compreender como seus componentes se articulam, como emergem e como influenciam 

os próprios afetos sobre a matemática, seu ensino e sua aprendizagem a partir da ótica 

de professores que ensinam matemática. Nesse sentido, a revisão das pesquisas 

produzidas pela academia brasileira, apresentada no Capítulo 4 e intitulada “Revisão da 

Literatura: Teses e Dissertações no Brasil sobre o Domínio Afetivo”, traz inúmeras pistas 

dos contrastes e semelhanças entre a produção acadêmica na área dos afetos na 

educação matemática no mundo e no Brasil, indicando algumas lacunas que podem ser 

preenchidas por meio de novas investigações, o que também acaba por apoiar a intenção 

de trazer contribuições para a área de afetos dentro do campo. A revisão permitiu também 

a compreensão de alguns dos motivos que elevam os afetos a um patamar no qual se faz 

necessária a investigação na educação matemática – o que chamei no início dessa 

introdução de reclamo natural – pois, de modo geral, mas de forma distinta do que pode 

ser observado por exemplo nas ciências humanas, as matemáticas são vistas como algo 

que envolve unicamente a razão, desconectadas das emoções (DEBELLIS; GOLDIN, 

2006). Talvez, por isso, as questões cognitivas tenham recebido maior atenção dos 

pesquisadores ao longo do tempo, em detrimento dos aspectos afetivos na aprendizagem 

e no ensino. Segundo Goldin (2002), “isto pode ser devido, em parte, ao mito popular de 

que a matemática é um esforço puramente intelectual no qual a emoção não desempenha 

um papel essencial.”3 (p.59, tradução nossa). 

Assim, considerando a revisão da literatura citada acima e a inserção da presente 

pesquisa no campo da educação matemática, é justificável tecer breve consideração 

sobre esse campo à guisa de estabelecer com mais clareza essa relação. 

Em relação à construção do edifício da educação matemática, segundo Miguel et 

al. (2004), com a fundação da Comissão Internacional de Instrução Matemática 

(IMUK/ICMI), em 1908, é que a área se consolida, tendo John Dewey como a figura que 

abre essa nova área de pesquisa na virada do século XIX para o XX. Para os autores,   

 
3 “This may be due, in part, to the popular myth that mathematics is a purely intellectual endeavor in which emotion plays 
no essential role.” 
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o passo mais importante no estabelecimento da educação matemática como 
uma disciplina é devido à contribuição do eminente matemático alemão Felix 
Klein (1849-1925), que publicou, em 1908, um livro seminal, Matemática 
elementar de um ponto de vista avançado. Klein defende uma apresentação 
nas escolas que se atenha mais a bases psicológicas que sistemáticas. Diz 
que o professor deve, por assim dizer, ser um diplomata, levando em conta o 
processo psíquico do aluno, para poder agarrar seu interesse. (MIGUEL et 
al., 2004, p. 71-72). 

Em alusão aos elementos históricos, D’Ambrosio (2018, p. 1, tradução nossa) 

afirma que a “história nos diz que a matemática é a espinha dorsal da civilização moderna; 

portanto, a matemática e a educação matemática têm tudo a ver com o estado do 

mundo.”4, alertando para que se reconheça também que aquilo que é ensinado em 

matemática pode “reforçar as práticas do capitalismo brutal.”5 O autor argumenta que a 

história indica que as ações e atividades humanas, da produção de tecnologia aos 

aspectos políticos, se desenvolveram graças à matemática, e que os matemáticos e os 

educadores matemáticos têm responsabilidades com o futuro. Assim, em consonância 

com essas questões, Skovsmose (2006) deixa claro que não há neutralidade na 

matemática e na educação matemática, postulando que essa imparcialidade seria um 

mito, e afirma: 

Sair dos mitos do progresso, neutralidade e transparência epistêmica significa 
deixar o ambiente protetor estabelecido pela concepção moderna da pesquisa 
educacional. Portanto, a pergunta é: o que significa para a pesquisa em educação 
matemática se posicionar fora dessa proteção?6 (SKOVSMOSE, 2006, p. 41, 
tradução nossa).  

A fim de responder a essa questão, Skovsmose (2006) debate sobre os conteúdos 

na matemática, o contexto sociopolítico da educação matemática, os agentes do ensino e 

os agentes da prática de pesquisa em educação matemática, postulando que a 

“racionalidade matemática é uma racionalidade problemática, como parte da educação 

matemática também.”7 (p. 46, tradução nossa).  

Desviar a tutela das suposições de progresso, neutralidade e transparência 
epistêmica, inclui um passo para longe de qualquer aspiração de identificar uma 
posição epistêmica com alguma solidez ‘fundamental’. Em particular, acho que é 
preciso deixar de procurar qualquer fundamento epistêmico sólido para ‘ser 
crítico’, o que nos leva diretamente à noção de incerteza. Sem a proteção dos 
pressupostos da modernidade, algo é deixado em aberto. E que seja assim. Mas 
ser incerto não significa que alguém não esteja preocupado. O melhor que posso 
fazer é enfatizar que, em meio às incertezas teóricas, a pesquisa em educação 

 
4 “History tells us that mathematics is the dorsal spine of modern civilization, hence mathematics and mathematics education 
have everything to do with the state of the world.” 
5 “… reinforce the practices of brutal capitalism.” 
6 “Leaving the myths of progress, neutrality and epistemic transparency means leaving the protective environment 
established by the modern conception of educational research. So the question is: What does it mean for mathematics 
education research to position itself outside this protection?” 
7 “Mathematical rationality is a problematic rationality, as part of mathematics education, as well.” 
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matemática ainda pode enfrentar os desafios relativos ao conteúdo, contexto e 
agência da educação matemática, bem como à agência de pesquisa.8 
(SKOVSMOSE, 2006, p. 46-47, tradução nossa) 

Portanto, mesmo que se assuma um posicionamento orientado para a não 

neutralidade, como indicado por Skovsmose (2006), seriam claros os objetos e 

objetivos da pesquisa em educação matemática? Sierpinska e Kilpatrick (1998) 

afirmam, ao relatarem no livro “Mathematics Education as a Research Domain: A 

Search for Identity” os resultados dos estudos do ICMI, que participantes dos estudos 

da Comissão consideraram difícil, se não impossível, responder qual seria o objeto 

específico da pesquisa em educação matemática.  Nesse sentido, é possível destacar 

o posicionamento de alguns participantes: 

• um dos objetos específicos de estudo da educação matemática é a 
transfonação ou adaptação do conhecimento matemático às 
diferentes instituições de ensino, do ponto de vista descritivo e 
prescritivo [...] 

• a educação matemática como disciplina científica deve começar 
pelas interrelações entre conhecimento matemático e demandas 
sociais (contextos, requisitos etc.) [...] 

• ao tentar obter um objeto abrangente, corremos o risco de perder de 
vista objetos específicos [...] 

• a matemática, entre outros papéis, fornece meios para dar sentido 
aos fenômenos experienciais [...]  

• nosso objetivo final é o aprimoramento do aprendizado de 
matemática. [...] Enquanto a matemática é um bastião da 
objetividade, de clara distinção entre VERDADEIRO e FALSO (pelo 
menos para praticantes de matemáticos), não existe nada disso para 
nós. Para nós, a matemática é um conhecimento social, 
intersubjetivamente construído...9 (SIERPINSKA; KILPATRICK, 
1998, p. 12-14, tradução nossa).  

São pontos de vista que tratam, entre outros aspectos, da distinção entre 

matemática e educação matemática, da relação com o senso comum, da necessidade 

 
8 “Shedding the tutelage of the assumptions of progress, neutrality and epistemic transparency, includes a step away from 
any aspiration of identifying an epistemic position with some ‘foundational’ solidity. In particular, I find that one needs to 
give up looking for any solid epistemic foundation for ‘being critical’, which brings us directly to the notion of uncertainty. 
Without the protection of the assumptions of modernity, one is left in the open. And let it be like this. But being uncertain 
does not mean that one is not concerned. The best I can do is to emphasize that, amidst theoretical uncertainties, research 
in mathematics education can still address the challenges concerning the content, context and agency of mathematics 
education, as well as the agency of researching.” 
9 “one of the specific objects of study for mathematics education is the transfonnation or adaptation of mathematical 
knowledge to the different teaching institutions, from the descriptive and prescriptive points of view. […] mathematics 
education as a scientific discipline has to start from the interrelations between mathematical knowledge and social demands 
(contexts, requirements, etc.). […] in trying to get one all-embracing object, we risk losing sight of particular objects. […] 
Mathematics, among other roles, provides means for making sense of the experiential phenomena […] Our ultimate objective 
is the enhancement of the learning of mathematics. […] Whereas mathematics is a bastion of objectivity, of clear distinction 
between TRUE and FALSE (for practicing mathematicians at least), there is nothing like that for us. For us, mathematics is 
social, intersubjectively ·constructed knowledge...  
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de que o ensino de matemática deixe claro sua posição em relação ao conhecimento 

matemático. Em determinado trecho da publicação, ainda se vê que  

pode-se olhar o mundo através das lentes de conceitos matemáticos. No 
ensino da matemática, a direção deve ser revertida: é preciso olhar a 
matemática através de uma empatia com os alunos e os professores. Assim, 
resultará uma infinidade de pontos de vista sobre a matemática, mesmo uma 
infinidade de "matemática pessoal". Em outras palavras, a educação 
matemática pode estudar as maneiras pelas quais as pessoas usam 
maneiras matemáticas de pensar para organizar sua experiência pessoal e 
como elas organizam e desenvolvem essas formas de pensar e refletir.10 
(SIERPINSKA; KILPATRICK, 1998, p.14, tradução nossa). 

Em “Perspectivas sociopolíticas na educação matemática” (Socio-political 

perspectives on mathematics education), Valero (2004, p. 5) afirma que, apesar de 

ser possível postular a educação matemática como uma “nova” disciplina ou campo 

de pesquisa, seus objetos de estudo podem ser definidos de várias maneiras e 

compreendidos por uma variedade de lentes. Desse modo,  

Essa diversidade suscitou uma série de debates, incluindo se a educação em 
matemática pode ou não ser considerada uma disciplina [...], se há uma 
busca de identidade [...] ou, se, de fato, o campo tem múltiplas identidades 
[...] e se as várias abordagens - incluindo teorias e metodologias - 
representam contribuições 'valiosas' para ambos as preocupações práticas e 
teóricas do campo [...]. Em todas essas discussões, houve uma constante 
criação de discursos sobre o que é a pesquisa em educação matemática e 
quais são as práticas do ensino de matemática nas escolas e em outros 
espaços. Isso significa que, como pesquisadores, criamos os 'objetos' de 
nosso estudo enquanto nos envolvemos na prática de pesquisar esses 
objetos.11 (VALERO, 2004, p. 5-6, tradução nossa). 

Ainda que não sejam essas as únicas preocupações ou objetos da educação 

matemática, os excertos anteriores – ao tratarem da experienciação pessoal dos 

sujeitos que lidam com a matemática, da construção social e intersubjetiva desse 

conhecimento, da necessidade de olhar a matemática pelas lentes afetivas da 

empatia, da possibilidade de múltiplas identidades – conectam a presente pesquisa 

ao campo e, certamente, permitem que “como pesquisadores, [criemos] os 'objetos' 

 
10 “That is, one can look at the world through the lenses of mathematical concepts. In mathematics education the direction 
has to be reversed: One has to look at mathematics through an empathy with the learners and the teachers. Thereby a 
multitude of views on mathematics will result, even a multitude of 'personal mathematics'. In other words, mathematics 
education may study the ways in which people use mathematical ways of thinking for organizing their personal experience 
and how they organize and develop those ways of thinking and reflecting.” 
11 “This diversity has raised a number of debates including whether or not mathematics education can in fact be considered 
a discipline (e.g.‚ the discussion in Working Group 4 in Sierpinska & Kilpatrick‚ 1998‚ p. 25)‚ whether there is a search of 
identity (e.g.‚ Sierpinska & Kilpatrick‚ 1998) or‚ if in fact‚ the field has widespread‚ multiple identities (e.g.‚ Vithal & Valero‚ 
2003)‚ and whether the various approaches  —including the theories and methodologies— represent ‘valuable’ contributions 
to both the practical and theoretical concerns of the field (e.g.‚ Lesh‚ 2002). In all these discussions‚ there has been a constant 
creation of discourses about what mathematics education research is‚ as well as what the practices of mathematics education 
in schools and other spaces are. This means that as researchers‚ we create the ‘objects’ of our study while we engage in the 
practice of researching those objects.” 
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de nosso estudo enquanto nos envolvemos na prática de pesquisar esses objetos.” 

(VALERO, 2004, p. 6, tradução nossa). 

Na perspectiva de Valero (2004), ao se traçar o surgimento da educação 

matemática12, muitos pesquisadores apontam suas origens na interseção entre a 

matemática e a psicologia, assinalando, portanto, que definições tanto das práticas de 

ensino de matemática quanto da pesquisa em educação matemática advêm do foco 

de matemáticos na matemática ou de psicólogos no aprendizado e na cognição. 

Assim,  

O resultado disso foi o surgimento de definições da educação matemática 
como o campo de estudo que 'investiga e desenvolve o ensino da matemática 
em todos os níveis, incluindo suas premissas, objetivos e ambiente social' 
(Wittmann, 1998, p. 87). A matemática como ‘um elemento original e natural 
da cognição humana’ (p. 90) é o ponto de partida desse empreendimento. As 
abordagens que aderem a esse tipo de definição geraram um corpo 
considerável de conhecimento sobre o ensino e a aprendizagem da 
matemática escolar - cada uma com suas próprias nuances e suposições. O 
foco tem sido predominantemente o modo como as pessoas aprendem 
matemática (escola) e, ao fazê-lo, esta pesquisa desenvolveu uma 
compreensão melhorada das maneiras pelas quais as práticas nas escolas 
podem melhorar a capacidade de aprendizado e pensamento matemático de 
cada aluno.13 (VALERO, 2004, p. 6, tradução nossa).  

 

 O reconhecimento da educação matemática e da matemática como campos 

centrais dos sistemas dominantes – representados por um mundo ocidental, branco, 

masculino e eurocêntrico –, juntamente com os sistemas de produção, sustentou os 

avanços da própria educação matemática e dos processos educacionais nessa área, 

segundo Valero (2004). “A educação matemática é claramente identificada como um 

elemento-chave na educação de cidadãos competentes para lidar com os desafios 

básicos das sociedades atuais.”14 (VALERO, 2004, p. 9, tradução nossa) e isso reforça 

a posição de D’Ambrosio (2018), ao dizer que temos responsabilidade com os 

caminhos do capitalismo e, portanto, com o presente e o futuro. Desse modo, é 

possível conjecturar que não só a matemática e a educação matemática, mas, em 

 
12 A autora se refere ao surgimento, especialmente, nos países de língua inglesa. 
13 “The result of this has been the emergence of definitions of mathematics education as the field of study which 
‘investigate[s] and [develops] the teaching of mathematics at all levels including its premises‚ goals and societal environment’ 
(Wittmann‚ 1998‚ p. 87). Mathematics as ‘an original and natural element of human cognition’ (p. 90) is the starting point of 
this endeavour. The approaches adhering to this type of definition have spawned a considerable body of knowledge about 
the teaching and learning of school mathematics —each with its own nuances and assumptions. The focus has been 
predominantly on how individuals learn (school) mathematics and‚ in so doing‚ this research has developed an improved 
understanding of the ways in which practices in schools may enhance the learning and mathematical thinking capacity of 
individual students.” 
14 “mathematics education is clearly identified as a key element in educating citizens who are competent in dealing with the 
basic challenges of current societies.” 
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consequência, as pesquisas dentro do campo – como as que procuram compreender 

o Domínio Afetivo – têm responsabilidade nos rumos do presente e do futuro das 

populações e do mundo. Afinal,  

Um grande desafio para matemáticos e educadores de matemática é 
reconhecer novas ideias em matemática e desenvolver métodos para 
transmiti-las aos professores. [...] Os objetivos da educação vão muito além 
da simples preparação para o sucesso profissional. A educação tem a 
responsabilidade de construir atitudes mais saudáveis em relação ao eu, à 
sociedade e à natureza.15 (D’AMBROSIO, 2018, p. 10, tradução nossa).  

Posto isso, apresento a partir desse ponto um breve contexto das pesquisas 

sobre afetos na educação matemática. A intenção é a de oferecer elementos que 

permitam que se compreenda como a presente pesquisa se situa dentro desse 

campo, garantindo os subsídios básicos para o entendimento daquilo que sustenta a 

problemática desse trabalho. Não obstante, nos Capítulos 2 e 3, procuro ir a fundo na 

temática dos afetos, tratando especificamente dos construtos componentes do 

Domínio Afetivo na educação matemática, apresentando os conceitos e as 

informações sobre o percurso histórico das pesquisas realizadas a respeito de 

emoções, atitudes, valores, crenças e motivação e sobre as teorias sobre as quais se 

alicerçam; discutindo os afetos como algo que precisa ser compreendido como um 

fenômeno histórico-cultural, ao mesmo tempo que se configura como sistema 

dinâmico e interno de representação dos indivíduos; e trazendo à tona o meta-afeto 

como elemento que vislumbro central nessa tese, como recurso nuclear na 

compreensão e análise dos resultados, ao mesmo tempo como reagente e produto 

das abordagens de produção de dados, como parte e todo das falas dos participantes 

e, ainda, como lente para a compreensão dos afetos dos sujeitos da pesquisa. 

As pesquisas sobre aspectos emocionais na matemática, particularmente 

sobre o que se estabeleceu como Domínio Afetivo na educação matemática, 

remontam à metade do século XX. Contudo, mesmo que comumente as investigações 

se preocupem em estabelecer qual é ou quais são os primeiros trabalhos 

desenvolvidos em um campo, definir com precisão quais seriam as primeiras 

pesquisas publicadas a respeito desse domínio na educação matemática mostra-se 

uma tarefa discutível e, muito possivelmente, improdutiva, visto que, entre outras 

dificuldades, existem diferenças de contextos nas pesquisas produzidas em distintos 

 
15 “A great challenge for mathematicians and mathematics educators is to recognize new ideas in mathematics and to develop 
methods for transmitting this to teachers. […] The goals of education go much beyond merely preparing for professional 
success. Education has a responsibility to build up saner attitudes toward the self, toward society, and toward nature.” 
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momentos históricos e problemas de acesso a textos produzidos em línguas não 

usualmente utilizadas pelas revistas científicas de maior impacto na comunidade 

acadêmica. Mas é possível citar, apesar disso, os artigos de Dutton (1951), sobre 

atitudes de professores em relação à aritmética, e de Sawin (1951), a respeito das 

bases teóricas e padrões da motivação, como referências seminais na área.  

A partir dos anos 1970, o interesse pelo Domínio Afetivo relacionado à 

educação matemática passou a receber particular atenção, de modo que as pesquisas 

nesse período voltaram-se para a compreensão da influência e do papel dos fatores 

afetivos, quer seja a partir da revisão da literatura relacionada a métodos para medir 

atitudes (por exemplo Aiken, 1970) ou, particularmente, no que se refere à 

aprendizagem de meninas (por exemplo FENNEMA; SHERMAN, 1977).  

Em “Descrevendo o Domínio Afetivo: dizendo aquilo que queremos dizer”16, 

Hart (1989) aborda, no capítulo terceiro do livro “Affect and mathematical problem 

solving” (“Afeto e resolução de problemas matemáticos”), de McLeod e Adams (1989), 

os problemas na definição do que vem se convencionando chamar de Domínio Afetivo 

no campo da educação matemática, argumentando que psicólogos, educadores 

matemáticos interessados em pesquisar aspectos relacionados com a resolução de 

problemas ou sobre atitudes voltadas à matemática tiveram dificuldades na 

comunicação entre suas áreas porque, em certa medida, faltava uma terminologia 

sobre os componentes desse domínio que fosse comum para ser utilizada por todos. 

Hart (1989) apresenta, ainda, uma síntese de abordagens sobre afetos, dissertando 

sobre as diferentes formas que os psicólogos tratavam o conceito, as quais incluiriam 

elementos como sentimentos, emoções, humores, motivação, avaliação, bem como a 

maneira como educadores o utilizavam, “como um termo geral para descrever 

atitudes, apreciações, gostos e preferências, emoções, sentimentos e valores.”17 (p. 

40-41, tradução nossa). Corroborando tanto a necessidade de definição desses 

conceitos quanto as lacunas existentes sobre a sua compreensão, Pajares (1992) 

afirma que as dificuldades no estudo dos construtos dos afetos, em particular as 

crenças de professores, são causadas por problemas tanto de definição e 

conceituação quanto de diferentes compreensões sobre crenças e estruturas de 

crenças. Em seu artigo, o autor apresenta a investigação dos significados dados às 

 
16 “Describing the Affective Domain: Saying What We Mean”. 
17 “as a blanket term to describe attitudes, appreciations, tastes and preferences, emotions, feelings, and values.” 
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crenças e como esses significados diferem de conhecimento, prevendo, à época, que 

o estudo das crenças dos professores acabaria por se tornar um foco importante de 

investigação, mas alertando que esse processo exigiria “conceituações claras, exame 

cuidadoso das principais premissas, coerência de interpretação e concordância sobre 

significados precisos.”18 (p. 307, tradução nossa). 

Embora o argumento sobre a existência de certa complexidade na 

conceituação dos construtos do Domínio Afetivo seja recorrente em artigos e 

publicações acadêmicas, Fives e Buehl (2012), por exemplo, discordam de que o 

obstáculo central dessa questão seja exatamente a dificuldade em apresentar 

definições, porque isso, segundo os autores, já foi realizado por inúmeros 

pesquisadores. O que apontam é que o cerne da questão se encontra na necessidade 

da utilização consistente, nos diferentes campos, dos termos que foram definidos. 

Além disso, indicam que, a despeito de previsões otimistas de outros autores, os 

estudos deveriam ser algo impactante na formação dos professores, entretanto, “a 

ênfase sistemática e abrangente nas crenças do professor, necessária para 

concretizar essas previsões, ainda não foi vista.”19 (p. 490, tradução nossa). 

O trabalho de McLeod (1994) traz uma apreciação importante a respeito dos 

25 anos que antecederam sua publicação, destacando que aspectos do Domínio 

Afetivo estiveram presentes em cerca de 100 pesquisas publicadas no Journal for 

Research in Mathematics Education (JRME) durante esse período. O autor sublinha 

a transição de ênfase das pesquisas; incialmente voltadas às atitudes, em sequência 

incorporando crenças sobre matemáticas e, finalmente, abordando as reações 

emocionais relacionadas a esse objeto. Nesse processo, observa também a 

concomitância na modificação das metodologias adotadas e nos fundamentos 

teóricos das pesquisas realizadas. 

A evolução do campo também é discutida mais recentemente por Hannula et 

al. (2018), ao apresentarem o progresso das pesquisas sobre afetos a partir dos 

artigos publicados ao longo dos congressos bienais da Sociedade Europeia de 

Pesquisa em educação matemática – ERME. Destacam os autores a existência de 

três referenciais teóricos influentes na estruturação da área dos afetos: o de Mcleod 

 
18 “clear conceptualizations, careful examination of key assumptions, consistent understandings and adherence to precise 
meaning.” 
19 “the systematic and wide-reaching emphasis on teacher beliefs needed to bring these predictions to fruition has yet to be 
seen.” 
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(1992), com três construtos principais do Domínio Afetivo relacionados à matemática: 

emoções, atitudes e crenças; o de Peter Op ‘t Eynde (HANNULA et al., 2007), com 

um modelo dos construtos e suas relações, reconhecendo a motivação como um 

conceito importante; e o de Hannula (2011), apresentando três dimensões que podem 

ser usadas para identificar e definir conceitos dos afetos: a primeira, com os construtos 

cognição, motivação e emoção; a segunda, que é uma dimensão temporal, com os 

construtos estado e característica (no primeiro caso indicando um aspecto mais 

dinâmico e no segundo, um mais estável); e a terceira dimensão reconhecendo os 

aspectos sociais, destacando três tradições ontologicamente diferentes: teorias 

psicológicas, sociais e fisiológicas. 

Importante notar que, dos apontamentos de McLeod (1994) sobre as pesquisas 

publicadas a partir de 1970, passando pelas preocupações iniciais de Hart (1989) em 

sintetizar algumas das inconsistências entre os significados atribuídos aos construtos 

dos afetos, e transitando das discordâncias de Fives e Buehl (2012) até as discussões 

de Hannula et al. (2018) sobre os desdobramentos do campo, passaram-se quase 

cinco décadas e, ainda assim, frequentemente pesquisadores registram a 

necessidade de se dar maior coerência teórica para a essa área. Clarke (2015), por 

exemplo, afirma:  

Afeto, sentimento, emoções, atitudes, crenças, motivos e motivação. Sua 
conexão como constituintes do domínio afetivo é presumida, a natureza de 
sua conexão não é clara, e a falta de estrutura explícita pela qual possam ser 
relacionados sublinha o status do afeto como um domínio mal definido ou mal 
estruturado.20 (p. 131, tradução nossa)  

Talvez, de maneira simplista, fosse possível acreditar haver certa discordância 

entre as vozes que argumentam a respeito do Domínio Afetivo na educação 

matemática, pois ora apontam que muito já foi feito e ora indicam que há lacunas 

substantivas. Entretanto, como se vê e é preciso ressaltar, a questão reside em alguns 

pontos específicos, que Gómez-Chacón (2010) resume como sendo referentes à 

consolidação do marco teórico e ao uso de instrumentos metodológicos, mas que 

podem ser melhor compreendidos ao se observar os principais focos das pesquisas 

ao longo dos anos, conforme destacam Hannula et al. (2018):  

(a) a estrutura do afeto e a relação entre as diferentes variáveis afetivas, (b) 
a relação entre afeto e sucesso, (c) o que faz com que os estudantes 

 
20 “Affect, feeling, emotions, attitudes, beliefs, motives and motivation. Their connection as constituent of the affective 
domain is assumed, the nature of their connection is unclear, and the lack of explicit structure by which they might be situated 
underlines the status of affect as an ill-defined or ill-structured domain.” 
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continuem estudando matemática além dos níveis obrigatórios, (d) o papel do 
afeto no problema matemático e na resolução de problemas, (e) mudança 
nos afetos dos estudantes, e (f) estudos comparativos.21 (p. 132, tradução 
nossa). 

As considerações dos autores mencionados fazem supor que parece distante o 

esgotamento das discussões a respeito do Domínio Afetivo e, consequentemente, 

reforçam o justificável esforço dispendido em pesquisas sobre seus construtos e suas 

relações na educação matemática. Nossa pesquisa, em relação aos focos apresentados 

por Hannula et al. (2018) e que foram destacados acima, poderia se situar no item (a), 

pois nossa intenção é a de compreender a estrutura e relação entre os afetos de 

professores que ensinam matemática, especialmente lançando luz sobre um aspecto 

raramente investigado: o meta-afeto. Logo, é possível perguntar: qual seria a situação 

atual de pesquisas sobre afetos na educação matemática desenvolvidas por 

pesquisadores no território nacional?  

Com a investigação das publicações de pesquisas realizadas no Brasil que tratam 

dessa temática, há a indicação de que muito pode vir a ser explorado e estudado. A 

revisão da literatura, apresentada no Capítulo 4, apontou, entre outros aspectos, que 

desde 1995 foram defendidas, na educação matemática, 68 teses e dissertações sobre o 

Domínio Afetivo e seus construtos. Uma observação presente no referido capítulo é que, 

embora muito se fale sobre a participação e a importância dos gestores escolares nos 

rumos da aprendizagem dos alunos na educação básica, apenas uma das pesquisas 

coletou dados sobre esses atores. Além disso, com a revisão também foi possível 

perceber que o estudo sobre os construtos emoções e valores ainda é muito incipiente na 

academia brasileira, somando apenas quatro trabalhos até o momento.  

Assim, inserida na educação matemática, essa pesquisa recorre, para a 

definição do Domínio Afetivo, a alguns autores que a comunidade acadêmica do 

campo do afeto tem referendado, entre eles, McLeod (1989): “o termo domínio afetivo 

é usado aqui para se referir a uma ampla gama de sentimentos e humores que são 

geralmente considerados como algo diferente da cognição pura”22 (p. 245, tradução 

nossa). Em sua abordagem, o autor apresenta como construtos básicos desse 

domínio as crenças, atitudes e emoções. No Capítulo 2 do presente trabalho, ao ser 

 
21 “(a) the structure of affect and the relation between the different affective variables, (b) the relation between affect and 
achievement, (c) what makes students to continue studying mathematics beyond the compulsory levels, (d) the role of affect 
in mathematical problem solving and problem posing, (e) change in students affect, and (f) comparative studies.” 
22 “The term affective domain is used here to refer to a wide range of feelings and moods that are generally regarded as 
something different from pure cognition.” 
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apresentado esse assunto com mais detalhes, somam-se aos construtos de McLeod 

(1989) os valores, de acordo com DeBellis e Goldin (1996, 1997) e a motivação, 

conforme discussões apresentadas principalmente por Hannula (2006) e por Peter 

Op‘t Eynde (in HANNULA et al., 2007). 

Quanto à conceituação de meta-afeto, que se discute com cuidado na 

sequência das argumentações sobre os construtos afetivos (Capítulo 3), apresenta-

se uma construção que vai se desenrolando a partir da tese de doutorado de DeBellis 

(1996). Assim, é possível ver, com base na tese da autora, que DeBellis e Goldin 

(1997) desenvolvem no artigo “The affective domain in mathematical problem-solving” 

a relação do meta-afeto com os afetos de modo semelhante às caracterizações que 

comumente são feitas sobre a metacognição: 

[meta-afeto] inclui (a) emoções sobre estados emocionais e emoções sobre 
ou dentro dos estados cognitivos, e (b) o monitoramento e a regulação da 
emoção. Quando dizemos que os educadores precisam ajudar os alunos a 
analisar seus sentimentos e interagir com a cognição durante a resolução de 
problemas matemáticos, e como eles podem gerenciar melhor suas próprias 
respostas emocionais, estamos abordando as capacidades meta-afetivas23. 
(p. 214-215, tradução nossa). 

Mais adiante, em 2002, Goldin (p.62, tradução nossa) afirma que meta-afeto se 

refere “ao afeto sobre o afeto, afeto sobre e na cognição que pode ser novamente 

sobre o afeto, o controle do afeto, e sobre o próprio afeto como monitoramento”.24  

Em suma, usa-se aqui, como referencial teórico para a compreensão do meta-

afeto na educação matemática, os trabalhos de DeBellis (1996), DeBellis e Goldin 

(1997, 2006) e de Goldin (2002, 2014), cujas definições são apresentadas no item 3.2 

do Capítulo 3. Entretanto, é importante ressaltar nessa introdução que outros autores 

também discutem o meta-afeto. Gómez-Chacón (2003), por exemplo, diz que utiliza o 

termo “meta-afeto ou consciência da atividade emocional para [se] referir à 

consciência das próprias emoções e à gestão das mesmas”25 (p. 230, tradução 

nossa), discutindo o princípio do que chama de consciência dos estados internos. 

D’Mello et al. (2013), a seu turno, também trazem a relação da cognição com o afeto, 

 
23 “It includes (a) emotions about emotional states, and emotions about or within cognitive states, and (b) the monitoring 
and regulation of emotion. When we say that educators need to help students analyze how their feelings interact with 
cognition during mathematical problem solving, and how they can better manage their own emotional responses,we are 
addressing meta-affective capabilities.” 
24 “to affect about affect, affect about and within cognition that may again be about affect, the monitoring of affect, and 
affect itself as monitoring.” 
25 “Utilizamos el término metaafecto o toma de conciencia de la actividad emocional para referirnos a la conciencia de las 
propias emociones y a la gestíon de las mismas.” 
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afirmando que “Meta-afeto diz respeito a ‘pensar sobre o afeto’ e usar essa informação 

para guiar o pensamento e a ação.”26 (p. 671, tradução nossa). Uzuntiryaki-Kondakci 

e Kirbulut (2016), analisando diferentes publicações sobre meta-afeto e meta-emoção, 

concluem que há na literatura dois componentes principais do meta-afeto elaborados 

pelos pesquisadores: a consciência do afeto e a regulação do afeto. Nessa linha, 

assume-se, portanto, o meta-afeto como o “afeto sobre o afeto, afeto sobre e na 

cognição sobre o afeto, e o monitoramento do afeto pelo indivíduo através da cognição 

(pensando sobre a direção dos sentimentos) e/ou outros afetos.”27, conforme DeBellis 

e Goldin (2006, p. 136, tradução nossa). 

Embora não trate de meta-afeto, Hannula (2019) aponta motivos para o 

interesse em investigar o afeto relacionado à educação matemática, pois – pela 

extrapolação de seus argumentos – obtém-se subsídios para justificar uma 

preocupação com o meta-afeto na educação matemática: 

Eu posso pensar em três razões principais para estar interessado nos afetos 
na educação matemática. Primeiro, emoções, crenças e outros fenômenos 
afetivos são elementos importantes do pensamento matemático. Por 
exemplo, nossa compreensão da resolução de problemas matemáticos seria 
seriamente limitada se as emoções não fossem contabilizadas [...]. Em 
segundo lugar, o afeto pode ser visto como um resultado do aprendizado, um 
indicador de experiências de aprendizado passadas. Isso é relevante em 
estudos como o PISA, que examinam a eficácia dos sistemas educacionais. 
Em terceiro lugar, o afeto é relevante como um preditor do futuro 
comportamento matemático. Juntamente com o sucesso nas matemáticas, 
os afetos relacionados à matemática influenciam a escolha pela matemática 
não obrigatória, o abandono escolar, as escolhas de carreira e as conquistas 
matemáticas futuras.28 (p. 310, tradução nossa). 

Considerando essas três razões de Hannula (2019), o meta-afeto também 

poderia se constituir em elemento importante do pensamento matemático. Assim, 

analogamente ao que diz o autor, a regulação meta-afetiva29, que permite que 

determinados afetos possam ser utilizados em favor da aprendizagem, poderia ser 

 
26 “Meta-affect pertains to ‘thinking about affect’ and using this information to guide thought and action.” 
27 “…affect about affect, affect about and within cognition about affect, and the individual’s monitoring of affect through 
cognition (thinking about the direction of one’s feelings) and/or further affect.” 
28 “I can think of three main reasons to be interested in affect in mathematics education. First, emotions, beliefs, and other 
affective phenomena are important elements of mathematical thinking. For example, our understanding of mathematical 
problem solving would be seriously limited, if emotions were not accounted for (for a review, see, e.g., Hannula, 2015). 
Second, affect can be seen as a learning outcome, an indicator of past learning experiences. This is relevant in studies like 
PISA that examine the effectiveness of educational systems. Third, affect is relevant as a predictor of future mathematical 
behavior. Together with mathematical achievement, also mathematics-related affect influences choosing non-compulsory 
mathematics, dropping out, career choices, and future mathematical achievement.” 
29 Utiliza-se na presente tese o termo regulação meta-afetiva para designar, basicamente “às inclinações dos indivíduos para 
avaliar, mudar e adaptar seus sentimentos e emoções [, ou seja, seus afetos,] à situação ou evento específico.” (UZUNTIRYAKI-
KONDAKCI; KIRBULUT, 2016, p. 362, tradução nossa). [“Regulation of affect refers to individuals’ inclinations to evaluate, 
change, and adapt their feelings and emotions to the particular situation or event.”]  
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tanto indicadora das aprendizagens passadas como influenciadora das 

aprendizagens futuras; em consequência, o meta-afeto também poderia ser visto, 

como destacado na citação acima, como um preditor do “sucesso nas matemáticas, 

[influenciando] a escolha pela matemática não obrigatória, [...] as escolhas de carreira 

e as conquistas futuras” pois, segundo Goldin (2002), uma das possibilidades do 

meta-afeto é a de estabilizar as crenças dos sujeitos – o que pode ser positivo para o 

comportamento em relação à matemática.  

A despeito dessas ponderações, a revisão da literatura feita para essa tese 

apontou que, até o presente, nenhuma investigação ao nível de doutorado ou 

mestrado na educação matemática na academia brasileira focou na compreensão do 

meta-afeto, quer seja a partir da investigação de alunos, quer seja sobre professores 

ou gestores escolares. Avaliando também que o meta-afeto pode ser um veículo para 

a formação do perfil profissional do professor (MOSCUCCI, 2010), a partir do exposto, 

a pretensão da presente pesquisa é compreender os afetos de professores que 

ensinam matemática, em especial a dimensão meta-afetiva das interações entre suas 

emoções, atitudes, crenças, motivações, valores e cognição. 

Assim, nessa pesquisa de natureza qualitativa, participam cinco sujeitos que 

ministravam aulas de matemática no ensino fundamental II e no ensino médio em uma 

escola privada situada no Município de Santos, Estado de São Paulo. A produção de 

dados foi feita a partir de narrativas autobiográficas orais e grupo focal. O percurso da 

pesquisa, a metodologia adotada, a descrição dos sujeitos e a forma de análise de 

dados (análise textual discursiva), bem como as justificativas para as suas escolhas, 

estão descritos no Capítulo 5.  

Nessa investigação, procura-se responder, a partir da análise das narrativas 

autobiográficas e das discussões realizadas nos grupos focais, a seguinte questão 

central: Como os afetos do professor que ensina matemática interagem com suas 

perspectivas afeto-cognitivas sobre a matemática, o ensino de matemática, as 

pessoas que se envolvem com a matemática e seus contextos sociais? 

Desse modo, a pesquisa foi desenvolvida a partir do particionamento da 

questão central em duas perguntas acessórias, que também estão apresentadas no 

Capítulo 5, item 5.3.: 



32 
 

I. Que construtos afetivos podem ser inferidos das narrativas 

autobiográficas dos professores e das discussões provenientes dos 

grupos focais? 

II. Como os construtos afetivos inferidos se relacionam com as 

perspectivas dos professores sobre a matemática, o ensino de 

matemática, as pessoas que se envolvem com a matemática e seus 

contextos sociais? 

Considera-se que essa tese padece das mesmas limitações que são comuns 

às pesquisas nesse campo. Citar esses aspectos se faz necessário e permite que se 

compreenda um pouco mais sobre as lentes que estão sendo consideradas nessa 

investigação. Assim, julga-se que extrapolações a respeito dos resultados e 

conclusões aqui apresentados devem ser feitas cuidadosamente frente ao tamanho 

do grupo de sujeitos participantes, suas experiências de ensino, suas formações 

iniciais e em serviço; ao fato de se tratar de uma investigação que se deu dentro de 

uma instituição privada, portanto, com características específicas e distinções em 

relação à rede pública de ensino; à interação e ascendência desse pesquisador em 

relação aos sujeitos da pesquisa, por se configurar, à época da aplicação das 

abordagens para a produção dos dados, coordenador pedagógico do grupo; ao fato 

de que os afetos aqui analisados, além da inerente subjetividade que carregam, 

dizerem respeito às inferências do pesquisador sobre as falas e interações dos 

sujeitos e, consequentemente, também refletirem suas perspectivas, expectativas, 

preconceitos, conhecimentos e afetos sobre o que foi posto em discussão, portanto, 

como tal, podem – e devem – ser analisadas e discutidas em sua abrangência e 

perenidade. 

Esse trabalho está organizado em seis capítulos além dessa introdução. O 

Capítulo 2, “Domínio Afetivo, um Sistema Dinâmico”, trata das lentes sobre a natureza 

histórico cultural dos afetos e dos afetos como um sistema interno de representação, 

abordando a conceituação desse domínio e os trajetos das pesquisas a seu respeito. 

O Capítulo 3, “Os Construtos do Domínio Afetivo e o Meta-afeto”, apresenta as lentes 

sobre a caracterização dos construtos emoções, crenças, atitudes, valores e 

motivação, bem como aborda as características e estruturação do meta-afeto. A 

revisão da literatura é discutida em profundidade no Capítulo 4, “Revisão da Literatura: 

Teses e Dissertações no Brasil sobre o Domínio Afetivo”, apresentando as lentes 
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sobre as propostas e os achados relativos a cada um dos elementos dos afetos 

definidos no Capítulo 3, além de apresentar o levantamento sobre o termo mais 

genérico afetos, e sobre o termo Domínio Afetivo. Esse capítulo é fechado com nossas 

elucubrações e considerações sobre a revisão das teses e dissertações brasileiras 

sobre o Domínio Afetivo. No Capítulo 5, “Metodologia”, encontram-se as lentes sobre 

a natureza metodológica da pesquisa, o percurso do trabalho, o problema de 

investigação, os sujeitos, as abordagens e os procedimentos de produção de dados, 

bem como as lentes sobre os procedimentos de análise, centrados na análise textual 

discursiva. O Capítulo 6 apresenta a análise e interpretação dos resultados, trazendo 

a discussão da interrelação dos afetos identificados nas falas dos professores, bem 

como o exame de três temáticas que emergiram das abordagens empregadas para a 

produção de dados, tratadas por meio dos metatextos “O fenômeno da primeira vez 

(ou o primeiro baque)”; “Alma de professor: a identidade do professor que ensina 

matemática”; e “Matemática na perspectiva do professor: o desafio como valor”. Por 

fim, as considerações sobre os resultados encontrados são apresentadas no Capítulo 

7, no qual se resumem as conclusões dessa tese, se fornece uma visão geral sobre a 

pesquisa realizada, respostas às questões central e acessórias propostas e 

observações sobre implicações futuras.   
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2. DOMÍNIO AFETIVO, UM SISTEMA DINÂMICO 

 

 “À primeira vista, nada pode parecer mais natural e, portanto, menos cultural do que 
emoções.”30 (LUTZ, 1988, p. 3, tradução nossa) 

 

Ao colocar como questão central da pesquisa a pergunta “Como os afetos do 

professor que ensina matemática interagem com suas perspectivas afeto-cognitivas 

sobre a matemática, o ensino de matemática, as pessoas que se envolvem com a 

matemática e seus contextos sociais?” se estabelece, preliminarmente, o 

direcionamento de esforços à compreensão e ao esclarecimento do que significa e do 

que trata o Domínio Afetivo na educação matemática. Assim, a título de organização 

do pensamento e estruturação do texto a seguir, o presente capítulo tem como objetivo 

responder à questão O que é o Domínio Afetivo, de que modo se estrutura e vem 

sendo caracterizado e discutido na educação matemática?  

A intenção nesse capítulo, e no seguinte também, é a de apresentar o 

referencial teórico que dá suporte ao trabalho, permitindo que se compreendam os 

alicerces que possibilitam a interpretação dos dados apresentados nessa tese de 

doutorado, que suportam as discussões oferecidas e balizam as considerações finais.  

Esse capítulo se subdivide em dois itens: no primeiro, procura-se lapidar a lente 

utilizada para esmiuçar os afetos, apresentando argumentos sobre a sua natureza 

histórico-cultural e a sua organização como um sistema de representação. Lançando 

mão desses ingredientes, procura-se, de modo concomitante, tratar da relação afeto-

cognição. No segundo item é abordado de maneira objetiva o Domínio Afetivo, 

construindo, junto com o item anterior, a base instrumental para discussão de outro 

ponto fundamental, os construtos que formam o afeto e a conceituação de Meta-afeto 

– a serem tratados no próximo capítulo (“Os Construtos do Domínio Afetivo e o Meta-

afeto”). 

 

2.1 Lentes sobre a natureza histórico-cultural dos afetos e sistema interno de 
representação 

 

 
30 “At first blush, nothing might appear more natural and hence less cultural than emotions…” 
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O Domínio Afetivo é apresentado nesse espaço de maneira a possibilitar a 

compreensão da perspectiva adotada a respeito desse tema e da relação que se 

depreende sobre o afeto e a cognição, bem como em qual base estão construídos os 

argumentos a serem apresentados. Por haver diferentes perspectivas e teorias que 

procuram explicar os afetos na educação matemática, especialmente as de cunho 

cognitivista e construtivista, isso torna a tarefa de tentar esclarecer do que se trata o 

Domínio Afetivo, por meio de uma linha de revisão histórica e comparativa, um 

processo que pode, ao cabo, ser pouco produtivo. Portanto, não é um objetivo 

apresentar esse cenário revisional. Entretanto, não se pretende fugir da obrigação de 

esclarecer esse aspecto, porque é a partir dessa pedra fundamental que se 

sobreporão outras ideias. É possível dizer, de saída, que o substrato dessa tese se 

encontra nas teorias construtivistas de apelo histórico-cultural, pois se considera os 

afetos processos culturais e sociais, historicamente influenciados e marcantemente 

situados além dos processos fisiológicos individuais. Intenciona-se, dessa maneira, 

caracterizar o Domínio Afetivo dentro da educação matemática não só como um 

conjunto de conceitos, algo estanque e objetivo, mas como um corpo orgânico de 

interações e sentidos subjetivos, determinado historicamente. 

A seguir, são apresentados os pilares sobre os quais estão apoiados o Domínio 

Afetivo: o que se deseja dizer por apelo histórico-cultural e porque, ao mesmo tempo, 

os afetos são concebidos como um sistema de representação e de que modo sua 

conceituação também lança luz na relação afeto-cognição abordada. 

 

2.1.1 Afetos, um fenômeno histórico-cultural 

 

O fato da matemática ser popularmente considerada como uma atividade 

meramente intelectual, portanto desconectada das emoções, sustenta em parte o 

maior foco dado pelas pesquisas na educação matemática aos aspectos cognitivos e 

o menor aos relacionados com os afetos (GOLDIN, 2002). Talvez esse mito popular, 

de que a matemática é meramente cognitiva, seja irmão gêmeo da ideia de que a 

inteligência também é algo fixo e imutável, de que existem talentos inatos (ver, por 

exemplo, para discussão em contrário, HOWE, 1998; HELDING, 2011), como se 

observa no senso comum de que determinadas pessoas nasceram para a 

matemática. “A oposição entre afeto e cognição talvez seja uma das crenças mais 
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fortemente inculcadas pela nossa cultura ocidental” (CUSTÓDIO, 2007, p.17), e o 

resultado negativo disso não é apenas o de se enxergar ou de se propalar essa 

dicotomia entre razão e emoção, mas também, desse modo, a de relegar a muitos 

planos inferiores a possibilidade de se compreender e pesquisar os diferentes 

caminhos pelos quais transitam o fazer matemático, o ensino da matemática e, 

claramente, os meandros da aprendizagem da matemática. Estudar os afetos, 

pesquisar o Domínio Afetivo, configura-se como um dos importantes elementos na 

construção do edifício da educação matemática, afinal “as emoções não são um luxo 

[...] podem também ter o papel de orientação cognitiva” (DAMÁSIO, 2009, p. 128). 

“Quando os indivíduos estão fazendo matemática, o sistema afetivo não é meramente 

auxiliar à cognição - é central”31 (GOLDIN, 2002, p. 60, tradução nossa) e, portanto, 

“a negligência ao afeto empobrece a descrição da natureza humana”32 (DAMÁSIO, 

2018, p.101, tradução nossa), consequentemente, empobrece a própria estrutura e 

objetivos da educação matemática.  

Ferreira (2012) faz interessante discussão sobre a dicotomia entre razão e 

afeto, indicando as suas origens no pensamento grego, na visão platônica de mundos 

distintos para a razão – advinda do mundo das ideias e capaz de alcançar o 

conhecimento verdadeiro – e para as emoções – provenientes do mundo dos sentidos 

e produtoras de conhecimentos imprecisos.  

Embora essa dicotomia não tenha sido vencida completamente, abriram-se 

espaços para as pesquisas sobre afeto e cognição na educação matemática. E isso 

vem sendo demonstrado pelos inúmeros fóruns e oficinas em diferentes conferências, 

comprovando que essa área se desenvolveu notavelmente nos últimos anos (DI 

MARTINO; ZAN, 2011). Publicados por ao menos 40 anos, estudos sobre afetos na 

aprendizagem de matemática foram inicialmente esparsos e de natureza quantitativa, 

e mais tarde passaram a se concentrar em questões de gênero, especialmente sobre 

a aprendizagem de meninas (LEDER; GROOTENBOER, 2005).  

Assim, os afetos na educação matemática vêm sendo tratados a partir de 

diferentes abordagens e interesses, e como diz Hannula (2011, p. 34, tradução 

nossa), “a razão para tal interesse variou ao longo de décadas e isso também se 

 
31 “When individuals are doing mathematics, the affective system is not merely auxiliary to cognition - it is central.” 
32 “the neglect of affect impoverishes the description of human nature” 
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refletiu na diversidade de abordagens teóricas e metodológicas do tema.”33 Contreras 

e Moreno (2019) organizam algumas dessas abordagens, dividindo-as em 

“Evolucionária-biológica”, “Neurocientífica”, “Cognitiva” e “Sociocultural”. Por sua vez, 

Gómez-Chacón (2003), que realizou uma tabulação das pesquisas em educação e 

teorias da emoção anos antes, agrupa os autores e suas concepções em “ciência 

cognitiva”, “construtivismo social e interacionismo simbólico” e “ciência cognitiva – 

construtivismo social”. Para Zan et al. (2006), diferentes abordagens estão inseridas 

em um contexto histórico relativo ao interesse sobre o Domínio Afetivo, que transita 

do foco em pesquisas sobre atitudes em relação à matemática e ansiedade 

matemática, entre os anos 1960 e 1970, passando pela compreensão da relação do 

afeto com a cognição, nos anos 1980, até as discussões sobre as definições de 

construtos do afeto, especialmente a partir de McLeod (1992).  

Nesse percurso das pesquisas sobre os afetos na educação matemática, em 

suas diferentes abordagens, metodologias e referenciais teóricos adotados, também 

se acumularam análises críticas. Para Zan et al. (2006), as críticas feitas às pesquisas 

sobre atitudes nos anos 1960-70 podem ser generalizadas também para as pesquisas 

sobre os afetos; entre outros motivos, porque o foco das mesmas acabava por centrar-

se não na teoria, mas na metodologia estatística, além de dificilmente apresentarem 

definições explícitas dos construtos (na maioria das vezes valendo-se das definições 

apresentadas pela psicologia e não pela elaboração de conceitos dentro da educação 

matemática), ou mesmo por ser necessário refinar os instrumentos de medida 

utilizados. Desse modo, segundo Philipp (2007), pesquisadores que investigam os 

afetos a partir da década de 1990 adotaram cada vez mais os referenciais teóricos 

caracterizados como socioculturais e participativos. A partir daí, se observa como 

tendência o maior interesse no desenvolvimento de quadros teóricos/conceituais e o 

avanço na construção de novos instrumentos metodológicos (ZAN et al., 2006).  

Por conseguinte, existe certa diversidade de abordagens teóricas relativas ao 

afeto: 

1. [...] afeto como parte de um sistema de representações internas ao 
indivíduo [...]. 

 
33 “the reason for such interest has varied across decades and this has been also reflected in the variety of theoretical and 
methodological approaches to the topic.” 
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2. [...] modelo que enfoca os processos de autoavaliação e autorregulação 
em curso, enfatizando os aspectos dinâmicos da aprendizagem da 
matemática. 

3. [...] a motivação como um potencial para direcionar o comportamento por 
meio dos mecanismos que controlam a emoção, estruturados por meio de 
necessidades e objetivos. [...]. 

4. [...] marcadores somáticos como a base emocional para a tomada de 
decisões, consistindo em emoções interconectadas, sentimentos de 
emoções e pensamentos. 

5. [...] perspectiva socioconstrutivista da aprendizagem e emoções, 
assumindo uma abordagem de sistemas componentes que se refere às 
emoções como constituídas pela interação dinâmica de processos cognitivos, 
fisiológicos e motivacionais em um contexto específico.  

6. [...] papel central à noção de discurso ao considerar as emoções 
socialmente organizadas e moldadas pelas relações de poder. [...].34 (ZAN et 
al., 2006, p. 118, tradução nossa). 

Mais recentemente, em Hannula et al. (2018), vê-se que McLeod (1992) ainda 

se mantem como um quadro importante, entretanto, têm sido influentes na área dos 

afetos os referenciais teóricos de Peter Op ‘t Eynde (HANNULA et al., 2007) e de 

Hannula (2011). 

Posto isso, antes de se chegar à apresentação mais explicita do que se quer 

dizer por Domínio Afetivo – o que é feito em próximo item desse capítulo –, deseja-se 

ampliar o enfoque crítico abordado acima, pois se trata de um ponto crucial para 

estabelecer a visão sobre os afetos na educação matemática que essa tese defende, 

considerando que essa é uma lente importante para a leitura das emoções, das 

crenças, das motivações, das atitudes e valores dos professores sujeitos dessa 

pesquisa.  

Assim, destaca-se Radford (2015), que aborda o Domínio Afetivo em um ponto 

que é, de certo modo, igualmente colocado de lado por uma visão dicotômica – a 

concepção da relação entre sociedade e indivíduo como uma interação de oposição 

–, mas que influencia o modo como se pesquisam e são vistos os afetos na educação 

 
34 1. Valerie DeBellis and Gerald A. Goldin assume the notion of affect as one of a system of representations internal to the 
individual, introducing the concepts of meta-affect, mathematical intimacy and mathematical integrity. 2. Marja-Liisa 
Malmivuori proposes a model that focuses on ongoing selfevaluation and self-regulation processes, stressing the dynamic 
aspects of mathematics learning. 3. Markku S. Hannula conceptualises motivation as a potential to direct behaviour through 
the mechanisms that control emotion, structured through needs and goals. He also discusses aspects of motivation 
regulation. 4. Laurinda Brown and David A. Reid assume somatic markers as the emotional basis for decision making, 
consisting of interconnected emotions, feelings of emotions, and thoughts. 5. Peter Op ’t Eynde, Erik DeCorte and Lieven 
Verschaffel take a socioconstructivist perspective on learning and emotions, assuming a component systems approach that 
refers to emotions as constituted by the dynamic interplay of cognitive, physiological, and motivational processes in a specific 
context. 6. Jeff Evans, Candia Morgan and Anna Tsatsaroni give a central role to the notion of discourse in considering 
emotions as socially organised and shaped by power relations. They draw together strands from social semiotics, pedagogic 
discourse theories and psychoanalysis, so as to discuss how the positionings of individuals influence emotional experience 
and expression. 
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matemática, ou seja, como se aborda ou não a natureza histórica dos elementos dos 

afetos. 

As emoções, segundo Radford (2015), embora subjetivas e socioculturais – por 

serem de sujeitos concretos e únicos –, transcendem ao indivíduo por estarem 

relacionadas a um mundo histórico e sociocultural que molda e organiza esses 

mesmos afetos. Segundo o autor, elementos dos afetos são processos dinâmicos e 

historicamente constituídos, ao invés de serem apenas singulares e 

momentaneamente subjetivos, não podendo ser limitados à análise de suas 

ocorrências contextuais. Para ilustrar melhor essa questão, o autor trata de uma 

categoria fundamental da vida emocional: o amor. E o motivo da escolha pelo amor é 

a possibilidade de mostrar que algo análogo se dá com a emoção alienante ou 

gratificante experienciada pelos estudantes ao lidar com a matemática.  

Radford (2015) posiciona esse elemento – o amor –, repositório da 

individualidade e componente afetivo histórica e culturalmente constituído, do seguinte 

modo:  

Embora tenha sido argumentado que o amor é uma parte do nosso kit 
instintivo e que sua função é garantir a sobrevivência da espécie, a maneira 
pela qual o amor ocorre entre dois adultos e como ele é sentido não é um 
conceito invariável. [...] O conceito medieval de amor e a maneira como era 
sentido eram mediados pelas estruturas socioeconômicas da época. Essas 
estruturas, juntamente com conceitos estéticos culturais (como uma ‘imagem 
bonita’), ideias sociais sobre uma boa personalidade humana (como a 
‘excelência de caráter’), e um celebrado papel da linguagem (mencionado 
como a ‘plena prontidão para o discurso’) estruturou o espaço dentro do qual 
o amor era procurado, praticado e sentido. [...] Esses componentes foram 
articulados diferentemente dependendo do alcance social dos indivíduos. [...] 
Em vez de idiossincrasias pessoais, os amantes respondiam a questões de 
posição social da família, juntamente com a humildade, a beleza e a 
dedicação. O amor consistia na contemplação da alma e nos sentimentos do 
coração. [...] É por isso que o ‘Amor’, diz Ratner, ‘era um sentimento espiritual, 
quase religioso, que sublimava os instintos básicos e elevava a alma através 
da dedicação ao ente querido. [...] O amor era, portanto, um ato moral’ (Ratner 
2000, p. 12).35 (RADFORD, 2015, p. 30, tradução nossa)  

 
35 “Although it has been argued that love is a part of our instinctual kit and that its function is to ensure the species survival, 

the manner in which love occurs between two adults and how it is felt is not an invariable concept. […] The Medieval concept 
of love and the manner in which it was felt was mediated by the social-economic structures of the time. These structures, 
along with cultural aesthetic concepts (such as ‘beautiful figure’), social ideas of good human personality (like ‘excellence of 
character’), and a praised role of language (referred to as ‘extreme readiness of speech’) structured the space within which 
love was sought, practiced, and felt. […] These components were articulated differently depending on the social range of the 
individuals. […] Instead of personal idiosyncrasies, lovers attended to questions of family social position, along with humility, 
beauty, and dedication. Love consisted in the contemplation of the soul, and the sentiments of the heart. […] This is why 
‘Love’, Ratner says, ‘was a spiritual, almost religious, sentiment that sublimated the base instincts and elevated the soul 
through dedication to one’s loved one. […] Love was thus a moral act’ (Ratner 2000 , p. 12).” 
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Já no século XX, ainda segundo Radford (2015), a evolução industrial não 

trouxe apenas novas divisões do trabalho e sofisticação nas formas de produção, mas 

impactou a maneira como as pessoas passaram a ver a si próprias, ver os outros e a 

se relacionarem. Nesse contexto, o amor como forma de relacionamento humano 

também foi transformado, requerendo um conceito de self, “definido em termos 

individualistas e privados e que veio em conjunto com uma nova ética do 

consumismo.”36 (p. 31, tradução nossa). Essa transformação conceitual se 

caracterizou, entre outros pontos, pela ênfase dessa temática na cultura de massa, 

por sua transformação em um valor supremo e associado à felicidade. Aprendidas 

através da socialização, as emoções, assim como o amor contemporâneo, se 

difundiram através dessa cultura e passaram a fornecer aos adolescentes respostas 

cognitivas relacionadas ao comportamento e às habilidades românticas. Como na 

Idade Média, o amor foi formatado pela dimensão econômica da sociedade, mas não 

mais mediado pelas questões morais e sim pela indústria das mercadorias em 

expansão, o que o coloca, de acordo com a discussão do autor, como uma 

mercadoria: 

Enquanto os temas de amor da Idade Média giravam em torno do valor e 
prática da humildade, compromisso e louvor, os temas sedutores do amor 
durante o primeiro quarto do século XX evoluíram da moralidade Vitoriana da 
domesticidade para uma infinidade de noções consumistas como o exotismo, 
despesas, velocidade, aventura, intensidade e o cuidado físico de si próprio. 
Em vez do intenso sentimento de desejo extático do amor cortês da Idade 
Média, o amor moderno, em resumo, parece estimulado pelo desejo 
espontâneo e hedonista por mercadorias (Ratner 2000) e baseado em uma 
‘experiência de sentimentos intensos, sensualidade desinibida, gratificação 
instantânea, espontânea, prazer [e] diversão’ (Illouz 1997, p. 88).37 (p. 31, 
tradução nossa). 

O amor, que já se constituiu como um ato moral e recentemente mais como um 

produto, ao ser uma emoção é, indefectivelmente, um elemento do Domínio Afetivo.  

Então, e aí reside o que de fato interessa ao presente trabalho, o que são os afetos e 

toda sua gama de construtos na educação matemática? Processos e respostas que 

devem ser expressos de acordo com os padrões estéticos e do mercado educativo? 

Ou reações éticas e morais ao ambiente da sala de aula? Ou apenas respostas 

 
36 “defined in individualistic and private terms and which came in tandem with a new ethics of consumerism.” 
37 “While the Middle Ages’ love themes revolved around the value and practice of humility, commitment, and praise, the 
seductive themes of love during the first quarter of the twentieth century evolved from the Victorian morality of domesticity 
to a plethora of consumerist notions such as exoticism, expenditure, speed, adventure, intensity and the physical care of the 
self. Instead of the intense ecstatic longing feeling of the Middle Ages courtly love, modern love, in short, appears stimulated 
by spontaneous and hedonistic desire for commodities (Ratner 2000 ) and based on an ‘experience of intense feeling, 
uninhibited sensuality, instant gratification, spontaneous pleasure, [and] fun’ (Illouz 1997 , p. 88).” 
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fisiológicas e psicológicas filtradas/produzidas por um currículo que silenciosamente 

impõe as regras para seu funcionamento? Ou todos esses aspectos juntos mediados 

fortemente pelo contexto histórico-sociocultural?  

Ao tratar de uma atividade matemática sobre generalização de sequências, 

realizada com alunos entre 9 e 10 anos que participaram de um estudo longitudinal 

de três anos, Radford (2015) ilustra na matemática a sua concepção histórico-cultural 

sobre os afetos. Em sua ótica, as emoções estão fortemente ligadas aos processos 

fisiológicos, à ética e conceitos históricos que permitem ao indivíduo perceber, 

entender e agir no mundo. Na situação em que um dos participantes não foi capaz de 

realizar a atividade proposta do modo esperado e se mostrava emotivo por conta 

disso, o autor argumenta que não é porque o aluno ficou emotivo que não conseguiu 

pensar e calcular de maneira apropriada. Afetos não são forças irracionais ou 

perturbações em nosso cotidiano,   

são parte de uma visão de mundo que, através da nossa participação em 
atividades culturais e sociais, passamos a compartilhar. Emoções 
compreendem um componente fisiológico, mas não podem ser reduzidas a 
ele. Elas são moldadas por categorias culturais conceituais e éticas, das 
quais definimos nossa posição em relação ao mundo e como nos 
relacionamos com pessoas e eventos.38 (p.45, tradução nossa).  

Para Radford (2015), seria enganoso considerar que os afetos bloqueiam o 

pensamento ou de que um e outro são entidades separadas. O autor acredita que 

afetos e pensamento estão fundidos, constituindo uma unidade ontogênica, de tal 

modo que não é possível pensar sem ter emoções. 

A frustração com problemas matemáticos, a culpa ou felicidade em relação aos 

resultados das provas realizadas, o carinho pelo professor ou professora, a posição 

ética em relação às trapaças nos testes (cola na prova), a motivação na realização de 

lições de casa que envolvem raciocínio, cálculos ou outros processos, a vergonha em 

expressar ideias abertamente quando arguidos em sala de aula etc. não podem ser 

entendidos desvinculando a cognição e os afetos – entre si e – do contexto histórico 

e sociocultural no qual as pessoas crescem, interagem e são criadas. Radford (2015) 

ilumina essa assertiva ao afirmar que as emoções – e é possível estender a ideia para 

os afetos em geral – não podem ser entendidos sem os contextos históricos e 

 
38 “… are part of a worldview that, through our participation in cultural and social activities, we come to share. Emotions 

comprise a physiological component but cannot be reduced to it. They are shaped by conceptual and ethical cultural 
categories out of which we define our stance towards the world, and how we relate to people and events.” 
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culturais, pois esses moldam os motivos das pessoas, sendo elementos que 

constituem a psique. 

Essas argumentações justificam que não se subscreva completamente a 

abordagem cognitiva de Mandler (1984, 1989), que trata a experiência emocional 

como uma ativação do sistema nervoso autônomo e sua interação com o sistema 

cognitivo, marcante na teoria de McLeod (1992) que, por sua vez, tem influenciado a 

área dos afetos na educação matemática. Também não se trata de desconsiderar as 

definições dos construtos apresentadas por McLeod (1992) – que serão discutidas no 

próximo capítulo dessa tese – ou a composição do Domínio Afetivo que o autor 

retratou, mas assumir posição pela composição de uma visão que não é 

necessariamente antagônica dessa, mas que agrega a perspectiva histórico-cultural. 

Nesse sentido, apoiamo-nos novamente em Radford (2015), que vê a concepção de 

Mandler (1984, 1989) muito comportamentalista e, portanto, sem as nuances 

históricas e sociais:  

O grande insight de McLeod (1989, 1992), no entanto, permanece limitado 
pelas restrições inerentes à concepção cognitiva de emoções de Mandler 
(1984, 1989) que influenciaram sua visão. De acordo com Mandler, as 
emoções surgem das interrupções dos planos que realizamos. A visão de 
Mandler é baseada na ideia de que o comportamento emocional repousa em 
dois sistemas: excitação e análise de significado. Enquanto o primeiro é 
formulado em termos behavioristas e a ideia de estímulo, o segundo é 
formulado dentro do arcabouço racionalista tradicional que pressupõe um 
indivíduo solitário lidando com um ambiente a-histórico através de esquemas 
e representações. [...] Não é de surpreender que, ao se basear no trabalho 
de Mandler, McLeod (1989, 1992) acabou por retratar o domínio afetivo como 
experiências repetidas que dependem da magnitude (ou intensidade), 
direção (positiva ou negativa), duração e controle das emoções.39 (p. 45, 
tradução nossa). 

Martínez-Sierra e Del Socorro García-González (2016, 2017) apresentam 

argumentos que convergem com a discussão de Radford (2015) e dão, assim, suporte 

às discussões apresentadas aqui a esse respeito, pois consideram as emoções – 

ainda que uma capacidade inata e individual – um fenômeno sociocultural e 

 
39 “McLeod’s (1989, 1992) tremendous insight, however, remains bounded by the inherent limitations of Mandler’s (1984, 
1989) cognitive conception of emotions that influenced his views. According to Mandler emotions arise out of interruptions 
of plans that we carry out. Mandler’s view is based on the idea that emotional behavior rests on two systems: arousal and 
meaning analysis. While the first is cast in behaviorist terms and the idea of stimulus, the second is formulated within the 
traditional rationalist framework that assumes a lonely individual coping with an ahistorical surrounding through schemas 
and representations. […]. It is not surprising that, in drawing from Mandler’s work, McLeod (1989, 1992) ended up picturing 
the affective domain as repeated experiences that depend on the magnitude (or intensity), direction (positive or negative), 
duration, and control of emotions.” 
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contextual, dado que o sistema de avaliação associado às emoções tem origens 

sociais e contextuais.  

Considerando que os afetos “fazem parte das formas de subjetividade que as 

culturas promovem”40 (RADFORD, 2015, p.32, tradução nossa), é possível entender 

os afetos – para além de respostas fisiopsicológicas, avaliações e juízos 

dimensionados por aspectos morais de contexto pontual – como elementos 

culturalmente estabelecidos, historicamente influenciados e delimitados que 

compõem um sistema interno de representações intrínseca e indissociavelmente 

ligado à cognição. 

Nesse ponto, há um elemento que requer maior esclarecimento e sobre o qual 

é apresentada uma abordagem no subitem seguinte: o que se deseja dizer por sistema 

de representação. 

  

2.2.2 Afeto-cognição e um sistema interno de representação 

 

Uma questão marcante nas pesquisas sobre afetos, abordada de diferentes 

modos de acordo com o referencial teórico escolhido, tem sido a necessidade de 

esclarecer e compreender a relação entre o afeto e a cognição (HANNULA et al., 2004; 

ZAN et al., 2006). Considera-se que essa é uma demanda substantiva, não facultativa 

e, portanto, obrigatória na configuração daquilo que se está postulando. Assim, a partir 

das declarações e referencias apresentados é que se acredita conseguir iluminar a 

inter-relação afeto-cognição, pois, como nota Zan et al. (2006), o pressuposto teórico 

comum nas pesquisas do Domínio Afetivo, ao abordarem esse assunto, é o de 

assumir essa relação como ponto de partida para investigar outros aspectos dos 

afetos. Não obstante, pesquisas da neurociência também têm contribuído para 

evidenciar a interação entre afeto e cognição, e pesquisadores em educação 

matemática estão considerando descobertas recentes dessa área para apoiar as 

perspectivas sobre afeto no pensamento matemático (DEBELLIS; GOLDIN, 2006; OP 

’T EYNDE et al., 2006). Hannula (2012a) destaca que pesquisas na neuropsicologia 

têm ressignificado o papel do afeto nos processos de aprendizagem, apontando que 

já está bem estabelecido que as emoções podem direcionar a atenção, mas também 

 
40 “They are part of the forms of subjectivity that cultures foster.” 
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distorcer processos cognitivos. Enquanto Scheolfeld (1983) reconhece que o 

comportamento puramente cognitivo seja algo muito raro, e Radford (2015) diz que 

sem as emoções nós não conseguimos pensar, Gómez-Chacón (2018) é taxativa ao 

afirmar que “nenhum comportamento afetivo é desprovido de cognição”41 (p. 157, 

tradução nossa). 

Avanços em diferentes campos do conhecimento – como mais recentemente 

na neurociência, citados anteriormente – têm trazido novos horizontes para a pesquisa 

sobre afetos, mas, em contrapartida, vêm determinando a necessidade de se 

estabelecer um quadro teórico coerente dentro do campo da educação matemática. 

Nesse sentido, já no final dos anos 1990, Goldin (1998) observa que perspectivas 

construtivistas se contrapunham às behavioristas e estruturalistas, transcurso 

encorajado pela necessidade de mudar as concepções sobre a matemática e seu 

significado:  

Os construtivistas moderados (um grupo amplo) interpretaram a 
aprendizagem significativa como envolvendo processos internos de 
construção de conhecimento e procuraram caracterizar esses processos 
(Goldin, 1990). Os construtivistas radicais foram muito além. Eles colocaram 
uma ênfase tremenda (e valor filosófico) nos processos construtivos, mas 
adotaram uma perspectiva altamente subjetiva e relativista - por exemplo, 
defendendo a substituição da noção de validade das construções dos 
aprendizes com a de sua viabilidade (Cobb, 1988; Cobb; Steffe, 1983; Steffe, 
Cobb; Von Glasersfeld, 1988; Von Glasersfeld, 1991). Os construtivistas 
sociais propuseram interpretações do conhecimento matemático e do 
significado que enfatizaram os processos pelos quais o consenso se 
desenvolve, ao mesmo tempo em que questionavam as bases da certeza 
matemática (Ernest, 1991). A antropologia social deu uma atenção renovada 
aos contextos culturais dentro dos quais os significados matemáticos são 
construídos e os problemas matemáticos são resolvidos (Carraher, 1988; 
Lave, 1988).42 (p. 139, tradução nossa) 

Recentemente, Hannula (2012a) apontou que a “virada social” na educação 

matemática tem sido uma das mudanças mais amplas na pesquisa nesse campo:  

[...] Lerman (2006) identificou três campos teóricos, psicologia cultural, 
antropologia e sociologia, que levam a noção de "social" muito mais longe, 
chamando-os de virada social "forte". Juntamente com esses campos 
teóricos, ele argumentou que quase todos os aspectos mais primitivos do 

 
41 “…no affective behavior is devoid of cognition.” 
42 “Moderate constructivists (a broad group) interpreted meaningful learning as involving internal processes of constructing 
knowledge, and sought to characterize these processes (Goldin, 1990). Radical constructivists went much further. They placed 
tremendous emphasis (and philosophical value) on constructive processes, but adopted a highly subjective, relativistic 
outlook- for example, advocating replacement of the notion of the validity of learners’ constructions with that of their viability 
(Cobb, 1988; Cobb & Steffe, 1983; Steffe, Cobb, & von Glasersfeld, 1988; von Glasersfeld, 1991). Social constructivists 
proposed interpretations of mathematical knowledge and meaning that stressed the processes through which consensus 
develop, even as they questioned the bases of mathematical certainty (Ernest, 1991). Social anthropology contributed 
renewed attention to the cultural contexts within which mathematical meanings are constructed and mathematical problems 
are solved (Carraher, 1988; Lave, 1988).” 
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comportamento humano são essencialmente sociais, incluindo aprendizagem 
e conhecimento. Essa forte perspectiva social vê todos os significados como 
socialmente produzidos, com experiências sendo interpretadas através de 
práticas culturais locais.43 (HANNULA, 2012a, p. 141, tradução nossa). 

Parte de toda essa complexidade, da interação entre campos teóricos distintos, 

está evidenciada no modelo de representação do Domínio Afetivo de Peter Op ‘t 

Eynde, exposto no 5º Congresso da Sociedade Europeia de Pesquisa em Educação 

Matemática - CERME5 (Figura 1), presente em Hannula et al. (2007). O esquema do 

autor apresenta alguns importantes conceitos desse domínio delimitados nas 

categorias abrangentes “cognição”, “motivação” e “afeto” – que se sobrepõem 

parcialmente – e reconhece os contextos da sala de aula e sócio-histórico nos quais 

o afeto individual do aluno ou do professor se formam e se desenvolvem. 

Figura 1. Modelo de representação do Domínio Afetivo de Peter Op 't Eynde. 

 

 

Com uma orientação socioconstrutivista, Op ’t Eynde et al. (2006) abordam os 

afetos como fundamentados e definidos pelo contexto social e histórico, sinalizando 

que as emoções e os diferentes afetos, em interação com processos cognitivos e 

motivacionais, influenciam o aprendizado e o comportamento dos alunos na resolução 

de problemas na aula de matemática. Os autores reconhecem   

 
43 “… Lerman (2006) identified three theoretical fields, cultural psychology, anthropology and sociology, that take the notion 
of ‘social’ much further, calling these the ‘strong’ social turn. Along with these theoretical fields, he argued that all but the 
most primitive aspects of human behavior are essentially social, including learning and knowing. This strong social perspective 
sees all meanings as socially produced, with experiences being interpreted through local cultural practices.” 

Fonte: Hannula et al. (2007). 
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as estreitas relações entre processos (meta)cognitivos, motivacionais e 
afetivos, tal perspectiva engloba então uma visão das emoções que enfatiza 
duas características principais: 1. uma emoção é um mecanismo no qual os 
processos de avaliação desempenham um papel central; 2. as emoções são 
de natureza social e situadas em um contexto sócio-histórico específico.44 
(OP ’T EYNDE et al., 2006, p. 194-195, tradução nossa). 

À vista disso, é claro o imbricamento dos afetos com a cognição e a sua 

natureza social relativa a contextos sócio-históricos. Mas, por que retomar esse ponto, 

por que direcionar novamente o foco à delimitação construtivista dos afetos, visto que 

já foi discutida a questão no subitem Afetos, um fenômeno histórico-cultural? Apesar 

de ser possível considerar esse tema inesgotável, o que se procura é deixar mais 

transparente um aspecto que poderia parecer confuso e denotar incoerência caso não 

fosse feito um preâmbulo a respeito desse ponto importante: a visão, pode-se dizer, 

mais cognitivista de conceber os afetos como um sistema interno de representação – 

e, portanto, a partir de um olhar voltado ao indivíduo –, ao mesmo tempo que os afetos 

são situados em uma perspectiva construtivista – declarando a estrutura social, 

cultural e histórica dos afetos. Aqui, não se trata de tomar esses pressupostos como 

um cabo de guerra de forças que puxam em sentidos contrários, como se em uma 

ponta estivesse o cognitivismo e, em outra, o construtivismo, mas perceber as suas 

conexões em certos pontos. Advoga-se por esse diálogo, por esse enovelamento de 

preceitos e elementos compartilhados entre teorias de caráter construtivista e 

cognitivista que, em conjunto e alinhavadas, podem dar sustentação aos argumentos 

dessa tese.   

Ainda que se tome os afetos como “um mecanismo no qual os processos de 

avaliação desempenham um papel central”, Op ’t Eynde et al. (2006) argumentam 

pela interação coordenada e mutuamente regulada – ao longo do tempo e dentro de 

um contexto – de outros sistemas internos igualmente importantes na relação afeto-

cognição, como os sistemas motor, motivacional, nervoso autônomo, de 

monitoramento e cognitivo. Desse modo, ao considerar a natureza socioconstrutivista 

da perspectiva de Op’t Eynde et al. (2006), bem como seus argumentos sobre a 

multiplicidade de sistemas que interagem na experiência emocional, se faz uma 

aproximação da visão de Goldin (2002) – dos afetos “como um dos vários sistemas 

 
44 “the close relations between (meta)cognitive, motivational and affective processes, such a perspective encompasses then 
a view of emotions that stresses two main characteristics: 1. an emotion is a process in which appraisal processes play a 
central role; 2. emotions are social in nature and situated in a specific socio-historical context.” 
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internos de representação nos indivíduos”45 (p. 60, tradução nossa) – ao conectar 

esses pressupostos.  

Sim, o que se quer é tratar, a partir daqui, de afetos como um sistema interno 

de representação. Entretanto, é preciso deixar alguns pormenores mais bem 

esclarecidos. Primeiro, qual acepção se está dando ao termo representação? Em 

seguida, o que se quer dizer por sistema afetivo de representação? Por último, são 

apresentadas duas estruturas dos afetos no sistema, a afeto local e o afeto global. 

 Iluminando a perspectiva sobre representação, Goldin e Kaput (1996) 

consideram que as representações, de modo similar a outras características 

complexas, não ocorrem de modo isolado, mas pertencendo a “sistemas altamente 

estruturados, pessoais e idiossincráticos ou culturais e convencionais”, podendo ser 

denominadas “esquemas simbólicos” ou “sistemas representacionais”. Uma 

representação seria, para os autores, “uma configuração de algum tipo que, como um 

todo ou parte por parte, corresponde a, é referencialmente associada a, significa, 

simboliza, interage de uma maneira especial com, ou representa outra coisa”46 (p. 

398, tradução nossa). Consideram que o termo “representação” poderia, como 

alternativa, ser substituído por “atos representacionais”, porque as relações de 

representação e a sua natureza específica não são nem fixas nem uma característica 

necessária da representação, pois, entre aquilo que é representado e aquilo que está 

representando, intrinsicamente, há uma interação ou ato de interpretação. Além disso, 

os autores fazem distinção entre sistemas de representação internos e externos, 

diferenciação que também nos interessa esclarecer. Argumentam que as 

representações internas são configurações não observáveis diretamente, precisando 

ser inferidas por comportamentos externos. 

Em outros lugares, isso às vezes foi caracterizado como uma distinção entre 
o significado (interno) e o significante (externo); [...] No entanto, consideramos 
a relação de "significar" não como fixa e unidirecional, mas como variável e 
reversível. Usamos o termo representação interna para nos referirmos a 
possíveis configurações mentais de indivíduos, como aprendizes ou 
solucionadores de problemas47 (GOLDIN; KAPUT, 1996, p. 399, tradução 
nossa). 

 
45 “… affect is seen as one of several internal systems of representation in individuals…” 
46 “… structured systems, either personal and idiosyncratic or cultural and conventional. … ‘symbol schemes’ … 
‘representational systems’ … a configuration of some kind that, as a whole or part by part, corresponds to, is referentially 
associated with, stands for, symbolizes, interacts in a special manner with, or otherwise represents something else.” 
47 “Elsewhere this has sometimes been characterized as a distinction between the signified (internal) and the signifier 
(external); […] However, we regard the relation of "signifying" not as fixed and unidirectional, but as changeable and 
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 O termo “representação interna”, segundo Goldin e Kaput (1996), não se refere 

ao objeto direto dos processos mentais, da introspecção do indivíduo, mas ao 

construto obtido por quem observa a pessoa e seu comportamento. Assim, “embora 

a experiência de introspecção seja subjetiva, as descrições que resultam da 

introspecção são observáveis como, por exemplo, o comportamento verbal e 

gestual.”48 (p. 400, tradução nossa). Por outro lado, os autores usam o termo 

“representação externa” para se referirem às configurações fisicamente constituídas 

e observáveis, como palavras, gráficos, imagens, mas salientam que  

a interpretação de representações externas como pertencentes a sistemas 
estruturados, e a interpretação de suas relações representativas, não é 
"objetiva" ou "absoluta", mas depende das representações internas do(s) 
indivíduo(s) que fazem a interpretação.49 (p. 400, tradução nossa).  

Há, na subjetividade da relação entre os sistemas internos mentais de 

representação, interpretados por meios indiretos, e os sistemas externos físicos de 

representação, observáveis diretamente, um processo de interação de mão-dupla que 

pode ocorrer simultaneamente, sobre o qual Goldin e Kaput (1996) discutem:  

Às vezes, um indivíduo se externaliza na forma física por meio de atos 
originados de estruturas internas - isto é, atos de escrever, falar, manipular 
os elementos de algum sistema concreto externo e assim por diante. Às 
vezes, a pessoa internaliza-se por meio de interações com as estruturas 
físicas externas de um sistema notacional, lendo, interpretando palavras e 
sentenças, interpretando equações e gráficos, e assim por diante. Tais atos 
interpretativos podem ocorrer tanto em um nível ativo, deliberado e sujeito ao 
controle consciente e aberto, quanto em um nível mais passivo, automático 
[...] assim, a linguagem natural ou expressões matemáticas familiares são 
‘compreendidas’ sem atividade mental deliberada e consciente.50 (p. 401, 
tradução nossa). 

Sobre os sistemas de representação, contudo, não se pretende tratar de um 

sistema interno de representação qualquer, que podem ser de diferentes tipos, como 

o verbal/sintático, o imagético, o formal notacional, o estratégico heurístico ou o de 

 
reversible. We use the term internal representation to refer to possible mental configurations of individuals, such as learners 
or problem solvers.” 
48 “Although the experience of introspection is subjective, the descriptions that result from introspection are observable as,  
for example, verbal and gestural behavior.” 
49 “the interpretation of external representations as belonging to structured systems, and the interpretation of their 
representing relationships, is not ‘objective’ or ‘absolute’ but depends on the internal representations of the individual(s) 
doing the interpreting.” 
50 “Sometimes an individual externalizes in physical form through acts stemming from internal structures—that is, acts of 
writing, speaking, manipulating the elements of some external concrete system, and so on. Sometimes the person internalizes 
by means of interactions with the external physical structures of a notational system, by reading, interpreting words and 
sentences, interpreting equations and graphs, and so on. Such interpretive acts can take place both at an active, deliberate 
level subject to conscious, overt control, and at a more passive, automatic […] thus natural language or familiar mathematical 
expressions are "understood" without deliberate, conscious mental activity.” 
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planejamento, monitoramento e controle executivo51, mas a respeito do sistema 

afetivo de representação, que inclui os afetos dos indivíduos sobre a matemática e 

também sobre si mesmos em relação à matemática. Essa perspectiva de afetos como 

um sistema de representações vem sendo descrita há algum tempo por diferentes 

pesquisadores (GOLDIN; KAPUT, 1996; GOLDIN; SHTEINGOLD, 2001; DEBELLIS; 

GOLDIN, 2006; GOLDIN, 1988, 1998, 2000, 2002, 2014; GÓMEZ-CHACÓN, 2003, 

2011, 2015). 

Ainda sobre essa visão de afetos, Liljedahl (2018) afirma que a concepção de 

sistema afetivo surge a partir da suposição de Green (1971) de que as crenças formam 

um sistema – estão sempre em grupos, em conjuntos interdependentes – cujos 

componentes têm relação entre si e, desse modo, acabam por ser relativamente 

isolados de outros grupos. Pepin e Roesken-Winter (2015) procuram explicar a 

característica dinâmica dos afetos, estruturados como um sistema, afirmando que um 

sistema é composto de partes ou componentes inter-relacionados (estruturas) que 

cooperam em processos, como comportamentos ou ações. 

Assim, os vários sistemas de representação interna, incluindo o sistema afetivo 

de representação, interagem entre si para comunicar significados e cada um   

envolve configurações que podem permanecer em relação simbólica com 
outras configurações - ou seja, as configurações codificam o significado para 
a pessoa e podem ser externalizadas para comunicar significado a outras 
pessoas. As configurações representacionais em cada sistema ocorrem 
dentro de estruturas superiores - por exemplo, palavras e frases dentro da 
estrutura sintática da linguagem natural.52 (DEBELLIS; GOLDIN, 2006, p. 
132-133, tradução nossa). 

A hipótese de DeBellis e Goldin (2006), com a qual os argumentos anteriores 

apresentados vão aos poucos entrando em consonância, é a de que o afeto não é 

meramente um sistema de efeitos fisiológicos e de respostas involuntárias da 

cognição, mas, fundamentalmente, um sistema interno de representação. Portanto, o 

afeto ou o sistema afetivo “não apenas acompanha a cognição, ou ocorre como uma 

resposta não essencial à representação cognitiva, mas o próprio afeto tem uma função 

 
51 Os cinco tipos de sistemas internos de representação foram apresentados como um modelo para estruturas de 
competência em resolução de problemas matemáticos, inicialmente propostos em Goldin (1982) e desenvolvidos em seus 
artigos subsequentes.  
52 “… involves configurations that can stand in symbolic relationship to other configurations – i.e., the configurations encode 
meaning for the person, and they can be externalized to communicate meaning to others. Representational configurations 
in each system occur within higher structures – e.g., words and phrases within the syntactic structure of natural language.” 
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representacional.”53 (GOLDIN, 2002, p.60, tradução nossa). O afeto, como aponta o 

autor, codifica de forma significativa informações:  

Estados emocionais continuamente codificam e trocam informações com 
sistemas cognitivos de representação interna (Rogers, 1983; Zajonc, 1980). 
Emoções também exercem funções comunicativas - compartilhando 
informações e fornecendo feedback entre pessoas em contextos sociais. O 
conteúdo semântico dos sentimentos emocionais está implícito em construtos 
como emoções de realização e é essencial para a compreensão do papel que 
emoções de estado e de característica desempenham na atividade 
matemática.54 (GOLDIN, 2014, p. 406, tradução e negrito nossos).    

Goldin (2000) assinala que “a própria noção de código sugere aqui que algo 

está sendo codificado, que configurações afetivas podem significar ou representar 

informação.” Desse modo, o sistema afetivo de representação inclui “(a) configurações 

que são estados de sentimento, (b) maneiras pelas quais elas podem influenciar 

etapas em outros sistemas representacionais, e (c) maneiras de transformá-las com 

base em ocorrências cognitivas.”55 (p. 211, tradução nossa). 

Adiante, será diferenciado o afeto de estado (afeto local) do afeto de 

característica (afeto global), destacados anteriormente na citação de Goldin (2014). 

Mas, previamente, procurar-se-á sedimentar a ideia de que o sistema afetivo de 

representação das pessoas atua de modo central e entrelaçado ao sistema cognitivo, 

codificando informações que incluem referências sobre o ambiente, configurações 

cognitivas e afetivas do indivíduo e dos outros, como “sentimentos de medo, que 

codificam perigo”, “sentimentos de perplexidade, que codificam a falta de 

compreensão” sobre algo, “sentimentos de tédio, que codificam a ausência de 

engajamento”, “sentimentos de orgulho, que codificam a satisfação dos pais ou 

professores em suas conquistas”56, assim, as configurações afetivas são capazes de 

interagir com as configurações da cognição de acordo com o contexto (GOLDIN, 2002, 

p. 60, tradução nossa). Por outro lado, os afetos, durante o pensamento e a resolução 

 
53 “… affective system does not merely accompany cognition, or occur as an inessential response to cognitive representation, 
but affect itself has a representational function.” 
54 “Emotional states continually encode and exchange information with cognitive systems of internal representation (Rogers, 
1983; Zajonc, 1980). Emotions also serve communicative functions – sharing information and providing feedback among 
people in social situations. The semantic content of emotional feelings is implicit in constructs such as achievement emotions 
and essential to understanding the role state and trait emotions play in mathematical activity. 
55 “… the very notion of code here suggests that something is being encoded, that affective configurations can signify or 
represent information. […] (a) configurations that are states of feeling, b) ways that these can influence steps in other 
representational systems, and (c) ways of transforming them based on cognitive occurrences.” 
56 “feelings of fear encoding danger […] feelings of bewilderment encoding insufficiency of understanding […] feelings of 
boredom encoding absence of engagement […] feelings of pride encoding satisfaction taken by one’s parents or teachers in 
one’s achievements.” 
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de problemas matemáticos, têm significados dos quais a pessoa nem sempre está 

consciente, podendo conter “informações sobre um problema matemático, o status 

percebido pelo aluno na compreensão do problema ou em sua solução, quão 

acessíveis são os objetivos de curto prazo ou de longo prazo importantes para o aluno, 

e assim por diante.”57 (GOLDIN, 2018, p. 57, tradução nossa). 

Ao considerarem o afeto como um sistema interno de representação, DeBellis 

e Goldin (2006), remetem, analogamente, às estruturas cognitivas, concebendo esse 

sistema como sendo constituído de elementos que, ao codificarem afetos, embora em 

representações que podem ser ambíguas, formam “um sistema de comunicação via 

entonação, movimentos oculares, expressões faciais, ‘linguagem corporal’, risos, 

lágrimas, ruídos, exclamações etc.”58 (p. 133). Esse sistema de representação dos 

afetos funciona, assim, como uma linguagem flexível, cumprindo o papel de um 

poderoso facilitador da comunicação, exatamente por conta da sua maleabilidade 

(GOLDIN, 1998).  

Cabe, então, dizer que os elementos que compõem o sistema interno de 

representação dos afetos podem se apresentar em condições diferentes. Esses 

elementos podem ter atributos de longo prazo – com uma natureza mais estável, como 

crenças duradouras sobre algo –, influenciando e sendo influenciados por 

componentes que sofrem alterações e variações mais rápidas – portanto, de natureza 

menos estável, como as frustrações ou alegrias momentâneas – durante atividades 

matemáticas. Esses estados ou condições temporais, portanto, podem ser mais 

efêmeros ou mais perenes no sistema afetivo de representação. Nesse sentido, 

segundo DeBellis e Goldin (2006), os estados dos afetos no sistema representacional 

acabam por indicar significados ao indivíduo, codificando e trocando informações com 

os outros sistemas internos e permitindo, em alguma medida, o entendimento e a 

solução de problemas matemáticos. Por exemplo,  

o sentimento de frustração pode codificar o fracasso de uma série recente de 
tentativas de uma estratégia específica para resolver um problema 
matemático (‘Isso não está funcionando...’). A frustração pode provocar 
heurísticas úteis na resolução de problemas, levando a mudanças 
estratégicas - como tentar um problema parecido mais simples. Em outra 
ocasião, a frustração pode codificar informações gerais sobre o indivíduo na 

 
57 “They may carry information about a mathematical problem, the student’s perceived status in understanding the problem 
or finding its solution, how accessible are the near-term or longer-term goals important to the student, and so forth.” 
58 “… also constitutes a system of communication via intonation, eye movements, facial expressions, ‘body language’, 
laughter, tears, noises, exclamations, etc.” 



52 
 

situação (‘Eu nunca consigo pensar claramente durante os testes...’). O 
sentimento pode rapidamente dar lugar a ansiedade ou desespero e evocar 
estratégias de evitação. Os significados de nossos sentimentos emocionais 
são altamente dependentes do contexto; muito mais, até, do que o significado 
de palavras e frases.59 (DEBELLIS; GOLDIN, 2006, p. 133, tradução nossa).  

Os aspectos temporais dos afetos, ou seja, o afeto de estado (ou local) e o 

afeto de/como característica (ou global), têm sido tratados implicitamente nas 

pesquisas da educação matemática, mas, no entanto, raramente foram abordados de 

maneira explicita, de acordo com Hannula (2011). Para o autor, costuma-se discutir o 

afeto de estado, por exemplo, como um elemento da resolução de problemas. Desse 

modo, emoções e crenças instáveis podem influenciar as escolhas mais críticas que 

irão determinar se o problema vai ser resolvido ou não; os afetos se caracterizam, 

nesse caso, como contextuais ou situacionais. Mas podem existir, ainda segundo 

Hannula (2011), aspectos estáveis na maneira como um indivíduo sente e pensa em 

contextos como esse, determinando um afeto do tipo característica; por exemplo, em 

sala de aula pode ser comum alunos que geralmente são bem sucedidos terem 

expectativas e afetos mais positivos do que aqueles alunos que apresentam baixo 

desempenho. 

Ao encontro das proposições acima, Goldin (2014) trata os afetos com aspecto 

de estado como aqueles que, em um indivíduo, apresentam especificidades 

psicológicas momentâneas, instantâneas, podendo se modificar rapidamente 

segundo a situação. Já os afetos com aspecto de característica passam a ser, 

portanto, aqueles que apresentam relativa estabilidade a longo prazo. O autor trata os 

afetos de estado como “afetos locais”, situados no momento (afetos que envolvem 

sentimentos instáveis, mais dependentes do contexto), e os afetos do tipo 

característica como “afetos globais”, de longo termo (afetos mais estáveis, que estão 

relacionados ao modo como a pessoa costuma geralmente se sentir):     

O termo afeto local (Goldin, 2000; Gómez-Chacón, 2000) inclui estados de 
emoções e estados de humor, mas também suas interações momento a 
momento com a cognição, com o ambiente social, com as emoções dos 
outros e com as caraterísticas do indivíduo. O afeto global inclui as emoções 

 
59 “… on one occasion the feeling of frustration may encode the failure of a recent series of trials of a particular strategy for 
solving a mathematical problem [“This isn’t working. . .”]. The frustration may evoke useful problem-solving heuristics leading 
to strategic change – such as trying a simpler, related problem. On another occasion, frustration may encode general 
information about the individual in the situation [“I can never think clearly during tests...”]. The feeling may rapidly give way 
to anxiety or despair, and evoke avoidance strategies. The meanings of our emotional feelings are highly context-dependent; 
far more, even, than the meanings of words and phrases.” 
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de característica, bem como estruturas estáveis que incorporam emoções 
[...].60 (GOLDIN, 2014, p. 395, tradução nossa).  

Geralmente, o afeto local codifica informações sobre o estado do aluno na 

situação problemática, do mesmo modo que o afeto global codifica informações de 

longo prazo também em situações matemáticas. Interpretações sobre as informações 

codificadas são dependentes do contexto e ambos os aspectos dos afetos têm 

significados complexos, não diretamente proporcionais à intensidade dos sentimentos 

envolvidos (GOLDIN, 2014). 

Afetos globais ou emoções do tipo característica (de longo termo e multi-

contextual) não devem ser considerados necessariamente como algo imutável, mas 

relativamente mais duradouros do que os afetos locais. Nesse sentido, Goldin (2014) 

cita pesquisas nas quais foram estudadas as emoções como o prazer, a ansiedade, a 

raiva e o tédio de estudantes aplicando-se questionários com itens referindo-se a 

afetos sentidos no ano da pesquisa ou relacionados à matemática escolar, e não a 

afetos obrigatoriamente perenes, ilustrando a relatividade dessa abordagem temporal 

– itens como “Eu tenho horror de ter que fazer matemática” sugerem um caráter 

relativamente mais permanente do afeto do que o item “Eu aprecio minha aula de 

matemática”61 (p. 396, tradução nossa). Ainda segundo o autor, há uma 

preponderância no uso de questionários para pesquisar afetos globais, mas, embora 

mais raros por conta dos custos elevados, também são utilizados instrumentos como 

entrevistas e observações em estudos de larga escala sobre esses afetos. 

Geralmente, nesse último caso, as pesquisas estão centradas na medição da 

correlação entre emoções e engajamento, aprendizado e sucesso matemático 

associada com a idade e o gênero, entre outras características. Em relação aos afetos 

locais (afetos de estado, transitórios e de contexto específico), a literatura na 

educação matemática tem apontado para abordagens qualitativas e o uso mais 

frequente de observações e entrevistas, inferindo emoções menos estáveis como a 

curiosidade, a frustração, a raiva, a ansiedade em contextos específicos. Entre outros 

objetivos, as pesquisas sobre afetos de estado têm abordado, ainda segundo Goldin 

(2014), a forma como as emoções de alunos e professores surgem, qual a sua relação 

 
60 “The term local affect (Goldin, 2000; Gómez-Chacón, 2000) includes state emotions and mood states but also their 
moment-by-moment interactions with cognition, with the social environment, with the emotions of others, and with the 
individual’s traits. Global affect includes trait emotions as well as stable structures that incorporate emotions […].” 
61 “I dread having to do math”; “I enjoy my math class”.  
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com a solução de problemas, a aprendizagem e o ensino da matemática, bem como 

a maneira como influenciam e são influenciadas por outros construtos dos afetos. 

Em síntese, os afetos estão estruturados em um sistema interno de 

representação que interage constantemente com outros sistemas internos e externos 

por meio de códigos e significados influenciados por – e influentes nos – fatores 

biológicos, psicológicos, socioculturais e históricos do indivíduo e da sociedade, 

podendo ter um caráter dinâmico, transitório e específico ou relativamente estável, 

permanente e geral, mas formando um todo organizado e funcional indiscutivelmente 

necessário à vida humana plena e, em particular, à aprendizagem e ao ensino de 

matemática. Esse sistema, visto e discutido de acordo com a sua organicidade e 

funcionalidade, é composto de vários elementos afetivos interdependentes que, sob a 

ótica da categorização, formam um grupo maior chamado Domínio Afetivo.  

É sobre esse Domínio, seu significado, sua estrutura, suas características, seus 

construtos (discutidos com especificidade no próximo capítulo) e a relação que têm 

entre si e com a aprendizagem e o ensino da matemática, que o texto a seguir trata. 

 

2.2 Lentes sobre os trajetos das pesquisas sobre o Domínio Afetivo e a sua 
conceituação 

 

Nesse trecho do texto, será caracterizado o Domínio Afetivo e, desse modo, 

iluminar-se-á sua importância na educação matemática. Para isso, como primeiro 

trajeto, será feita a apresentação de um breve histórico das pesquisas sobre essa 

temática, partindo, a princípio, de um aspecto que não se pretendeu esgotar 

anteriormente e, muito menos, se tem a pretensão de esgotar a seguir: a dicotomia 

afeto-cognição. Considera-se que é preciso mobilizar essa lente contextual para 

garantir a compreensão do sentido que esse domínio tem nessa tese, mas, 

especialmente, sua significância nas pesquisas no mundo. O trajeto seguinte é, por 

fim, o de trazer a conceituação do domínio dos afetos. 

 

2.2.1 Trajetórias de pesquisas sobre afetos 
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Em seu texto “Preenchendo a divisão cartesiana: educação científica e afeto”62, 

Alsop (2005) realiza extensa discussão a respeito de teorias contemporâneas sobre a 

relação entre o afeto e a cognição, suas implicações no ensino e na pesquisa, 

abordando o papel central de Descartes na conhecida dicotomia existente entre esses 

domínios. Ao salientar que, ainda que se transite por Sócrates, Platão e Aristóteles, 

representantes da ascensão da Civilização Grega, ou, mesmo anteriormente, pela 

Filosofia Antiga, caminhando até Hume e Kant, na Renascença, até chegar ao século 

XX, não é possível ignorar a importância de René Descartes, fundador da ciência 

moderna e capaz de fundir dois mundos, o físico (inorgânico) e o orgânico (vivo). Ao 

destacar a relação entre a mente e a matéria, colocada em questão por Descartes, 

Alsop (2005) aponta que o filósofo francês forneceu um modo simples de separar a 

mente do corpo, mas trouxe como consequência dessa revolução a perda das 

emoções, que passaram a ser parte do corpo e ficaram, assim, separadas do 

racionalismo da mente. Do irracionalismo e desordem das emoções, o dualismo 

cartesiano foi capaz de oferecer uma ponte para elevar a pureza da razão. Entretanto, 

embora não mais predominante, tal perspectiva cartesiana ainda permanece de algum 

modo na pesquisa em educação e nos currículos, em uma abordagem que separa o 

fazer ciência dos afetos. Alsop (2005), para ilustrar a questão, cita os currículos das 

ciências, podendo abarcar a matemática: 

Nas escolas e universidades, em sua forma preposicional ou como currículo-
em-prática, é amplamente retratado como livre de afeto. Textos escolares, 
frequentemente, apresentam imagens anódinas da ciência e dos cientistas - 
imagens que muitas vezes incorporam tecnicismo, racionalismo e indiferença 
emocional (Alsop & Watts, 2003b). [...] Em uma convincente tradição 
cartesiana, muitos currículos focalizam inteiramente as atitudes científicas (a 
racionalidade da investigação, a hipótese, a experimentação e a conclusão) 
e ignoram completamente as atitudes em relação à ciência (as emoções 
associadas ao estudo da ciência escolar e aquelas associadas à própria 
ciência; ver Simpson et al., 1995).63 (ALSOP, 2005, p. 6-7, tradução nossa). 

Conclui o autor que tal abordagem “age, embora talvez inadvertidamente, para 

sublinhar uma dicotomia entre suposições socráticas (pensamento científico racional 

em busca do conhecimento ‘objetivo’) e emoções (considerações inerentemente 

 
62 “Bridging the cartesian divide: science education and affect” 
63 “In schools and universities in its prepositional form or as curriculum-in-practice, it is largely portrayed as affect free. School 
texts, more often than not, present anodyne images of science and scientists—images that often embody technicality, 
rationalism, and emotional aloofness (Alsop & Watts, 2003b).[…] In a compelling Cartesian tradition, many curricula focus 
entirely on scientific attitudes (the rationality of inquiry, hypothesizing, experimenting, and concluding) and completely 
ignore attitudes-towards-science (the emotions associated with studying school science and those associated with science 
itself; see Simpson et al., 1995).” 
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irracionais)”64 (p. 7, tradução nossa). Para enfatizar esse dualismo que as ciências 

carregam, Alsop (2005) apresenta um exemplo simples e rotineiro no universo da área 

das ciências, que é a escrita de relatórios, particularmente de laboratório, que é feito, 

geralmente, em terceira pessoa. Segundo o autor, é diferente escrever e falar em 

terceira pessoa e escrever de modo impessoal sobre alguma coisa. Em seu ponto de 

vista, o uso dessa forma de escrita reforça a despersonalização, ao passo que dá 

força à objetividade e afasta qualquer possibilidade de se expressar sentimentos. 

Assim, esse contexto põe os afetos como “processos irracionais que levam à fraqueza 

e vulnerabilidade e precisam ser monitorados e controlados”65, consequentemente, 

“talvez não surpreenda que os pesquisadores que se orgulham da racionalidade e da 

lógica tenham demorado a abraçar o domínio afetivo.”66 (p. 7, tradução nossa). 

Ainda que no mundo ocidental recaia sobre as emoções certa suspeita, de que 

há algo errado com os afetos e os sentimentos, por serem – nessa visão ainda 

cartesiana – parte de um mundo separado, como ignorar o afeto em nossas atividades 

cotidianas, nas relações em sala de aula; nas ações, atos e diálogos que advém das 

interações entre alunos, entre professores e alunos, ou mesmo até entre indivíduos e 

objetos? Pekrun e Linnenbrink-Garcia (2014) salientam que o tempo gasto por alunos 

em aula realizando diferentes atividades e construindo relacionamentos nunca foi tão 

significativo, e reforçam essa ideia ao evidenciarem que  

a sala de aula é um lugar emocional. [...] não é de admirar que as 
configurações educacionais sejam repletas de emoções. Nesses ambientes, 
emoções como prazer de aprender, curiosidade, interesse, esperança, 
orgulho, raiva, ansiedade, vergonha, confusão, frustração ou tédio são 
frequentes, generalizadas, múltiplas e frequentemente intensas.67  (p. 1, 
tradução nossa).     

Assim, para Zajonc (1980), nas conversas e contatos diários que normalmente 

são realizados, o afeto rotineiramente faz parte das avaliações e opiniões trocadas, 

sendo transmitido não apenas verbalmente, mas por sinais não verbais que podem 

carregar suas informações, dominando parte substancial das interações, de tal modo 

 
64 “It acts, albeit perhaps inadvertently, to underscore a dichotomy between Socratic assumptions (rational scientific thought 
in pursuit of ‘objective’ knowledge) and emotions (inherently irrational considerations).” 
65 “Emotions are irrational processes that lead to weakness and vulnerability and need to be closely monitored and ultimately 
controlled” 
66 “…it is perhaps not surprising that researchers who pride themselves on rationality and logic have been slow to embrace 
the affective domain.” 
67 “The classroom is an emotional place. […]  it is no wonder that educational settings abound with emotions. In these settings, 

emotions such as enjoyment of learning, curiosity, interest, hope, pride, anger, anxiety, shame, confusion, frustration, or 
boredom are frequent, pervasive, manifold, and often intense.” 
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que “não há praticamente nenhum fenômeno social que não envolva afeto de alguma 

maneira importante.”68 (p. 153, tradução nossa). Segundo o autor, provavelmente 

poucas atividades da vida cotidiana não tenham um componente do afeto, e talvez 

todas as percepções o contenham:    

Não vemos apenas ‘uma casa’: vemos ‘uma casa bonita’, ‘uma casa feia’ ou 
‘uma casa pretensiosa’. Nós não apenas lemos um artigo sobre mudança de 
atitude, sobre dissonância cognitiva, ou sobre herbicidas. Lemos um artigo 
‘emocionante’ sobre mudança de atitude, um artigo ‘importante’ sobre 
dissonância cognitiva ou um artigo ‘trivial’ sobre herbicidas. E o mesmo 
acontece com um pôr-do-sol, um raio, uma flor, uma covinha, uma cutícula, 
uma barata, o sabor do quinino...69 (ZAJONC, 1980, p. 54, tradução nossa) 

Embora em nosso cotidiano, em nossas atividades e, portanto, em nossas 

interações humanas não seja possível negar a presença dos afetos, a pesquisa na 

educação matemática, que começou, basicamente, no século XIX – a partir do 

movimento provocado pela reforma do ensino em universidades da Prússia e que 

acabou impactando outros países, influenciando a diferenciação das disciplinas 

modernas das ciências (KILPATRICK, 1992) –, negligenciou a relação da matemática 

com os afetos praticamente até a metade do século XX. A ótica sobre as atividades 

que envolviam matemática não considerava que os afetos poderiam estar conectados 

à aprendizagem e ao ensino. A natureza abstrata da matemática a afastava das 

experiências mundanas (humanas como os afetos) e, desse modo, as emoções e as 

matemáticas seriam dimensões separadas. Para Xolocotzin (2017), a mudança nessa 

perspectiva levou tempo considerável para se consolidar: 

Visões desse tipo, no entanto, estavam prestes a mudar em breve. Polya 
(1945) propôs a integração das emoções na análise da atividade matemática, 
especificamente em relação à resolução de problemas. Ele argumentou que 
‘ensinar a resolver problemas é a educação da vontade’ (p. 94), sugerindo 
que os alunos precisam se familiarizar com a luta emocional que é necessária 
para encontrar uma solução. Mais ou menos na mesma época, o estudo da 
ansiedade matemática apareceu e se tornou a primeira linha de pesquisa que 
ligava a matemática aos fenômenos emocionais.70 (XOLOCOTZIN, 2017, p. 
4, tradução nossa).  

 
68 “There are practically no social phenomena that do not implicate affect in some important way.” 
69 “We do not just see "a house": we see "a handsome house," "an ugly house," or "a pretentious house." We do not just read 
an article on attitude change, on cognitive dissonance, or on herbicides. We read an "exciting" article on attitude change, an 
"important" article on cognitive dissonance, or a "trivial" article on herbicides. And the same goes for a sunset, a lightning 
flash, a flower, a dimple, a hangnail, a cockroach, the taste of quinine…” 
70 “Polya (1945) proposed the integration of emotions in the analysis of mathematical activity, specifically in relation to 

problem solving. He argued that ‘teaching to solve problems is education of the will’ (p. 94), suggesting that students need 
to become familiar with the emotional struggle that is required to find a solution. At about the same time, the study of 
mathematics anxiety appeared and became the first research line that connected mathematics with emotional phenomena.” 
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Após décadas de negligência, o interesse contemporâneo pela compreensão 

da relação entre os afetos e a matemática surge no contexto da virada em direção aos 

estudos das emoções, recebendo atenção da psicologia, filosofia e neurociência 

(XOLOCOTZIN, 2017). A atenção dada ao afeto e à cognição por parte dos psicólogos 

sociais, ao contrário dos psicólogos experimentais, segundo Zajonc, (1980), foi 

demonstrada, a partir dos anos 1950, por trabalhos sobre atitudes, emoções e 

representações cognitivas do afeto em relações interpessoais, caracterizando 

claramente a importância dessa temática a partir de então. 

Nesse sentido, embora as pesquisas sobre atitudes tenham se iniciado 

basicamente nos anos 1950, com estudos que muitas vezes não apresentavam a 

definição correta desse construto (ZAN; DI MARTINO, 2014), começam a ser 

ampliadas nos anos 1960, como em Aiken e Dreger (1961) e Aiken (1963), seguidos 

na década seguinte por Aiken (1970, 1974). Assim, a partir dos anos 1970, o interesse 

nos afetos relacionados com a matemática ganha força (LEDER; GROOTENBOER, 

2005), e nesse cenário, antes da influente obra de McLeod e Adams (1989) – 

abordada mais adiante –, a principal preocupação das pesquisas sobre o Domínio 

Afetivo era a de investigar e identificar diferenças de performance matemática entre 

gêneros e entre indivíduos de países diferentes (ZAN et al. 2006), abordando os 

construtos atitudes e ansiedade matemática. Segundo Grootenboer e Marshman 

(2016), nessa época, o instrumento proeminentemente empregado para mensurar a 

ansiedade matemática foi a Escala de Avaliação da Ansiedade da Matemática 

(Mathematics Anxiety Rating Scale – MARS71), desenvolvida a partir de teorias 

relacionadas com testes de ansiedade e valendo-se da concepção de que a 

ansiedade matemática era diretamente e negativamente correlacionada com a 

performance matemática. Em relação às atitudes, Grootenboer e Marshman (2016) 

apontam o uso da Escala de Atitudes Matemáticas (Mathematical Attitude Scales72) 

que, embora criticada por numerosos autores, tornou-se um marco central para outros 

estudos. Em seguida, entre os anos 1980 e 1990, houve um impulso nas investigações 

teóricas e empíricas que abordaram fenômenos emocionais (XOLOCOTZIN, 2017), e 

 
71De Richardson e Suinn (1972): RICHARDSON, Frank C.; SUINN, Richard M. The mathematics anxiety rating scale: 

psychometric data. Journal of counseling Psychology, v. 19, n. 6, p. 551, 1972. 
72 De Fennema e Sherman (1976): FENNEMA, Elizabeth; SHERMAN, Julia A. Fennema-Sherman mathematics attitudes scales: 

Instruments designed to measure attitudes toward the learning of mathematics by females and males. Journal for research 
in Mathematics Education, v. 7, n. 5, p. 324-326, 1976. 
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dessa maneira as pesquisas procuraram entender a relação entre as emoções e a 

resolução de problemas matemáticos, como salienta Hannula (2012):  

O estudo de Buxton (1981) Você se apavora com a matemática?, e os 
estudos de Mason, Burton e Stacey (1982) sobre a experiência da Aha!, 
foram exemplos de estudos iniciais que destacaram o papel das emoções na 
solução de problemas. No final da década de 1980, várias teorias locais sobre 
o afeto relacionado à matemática foram desenvolvidas, como a autoeficácia 
em matemática (Bandura; Schunk, 1981), o efeito na resolução de problemas 
matemáticos (Schoenfeld, 1985; McLeod; Adams, 1989), e ansiedade da 
matemática (Hembree, 1990), cada um com seu próprio uso da 
terminologia.73 (p. 138, tradução e itálico nossos).     

 No final dos anos 1980, o livro de McLeod e Adams (1989), intitulado Affect and 

Mathematical Problem Solving, abre uma nova década de estudos ao trazer novas 

ideias ao campo dos afetos na educação matemática, de tal forma que passa a ser 

uma das publicações mais influentes da área (ZAN et al., 2006). Segundo Xolocotzin 

(2017), McLeod e Adams (1989) desafiaram a ciência cognitiva ao apresentarem uma 

nova perspectiva sobre a resolução de problemas e delinearam um período pioneiro 

de investigações que introduziu mais fortemente as questões afetivas na educação 

matemática: 

Os autores afirmaram que fatores afetivos, como crenças, atitudes e emoções 
desempenham papéis críticos na resolução de problemas matemáticos, e 
introduziram conceitos que se tornaram centrais nos anos seguintes. Esses 
incluíam, por exemplo, a confiança do aluno; interesse e curiosidade; a 
necessidade de integrar a emoção com a cognição matemática; 
metacognição; os determinantes pessoais, sociais e culturais da experiência 
emocional da matemática; emoções na sala de aula; e as emoções dos 
professores.74 (XOLOCOTZIN, 2017, p. 6-7, tradução nossa). 

Logo em seguida, McLeod (1992) “fornece uma excelente visão geral do estado 

da arte no início dos anos 1990, e sua conceituação da área de pesquisa, bem como 

suas sugestões para pesquisas futuras, tiveram uma grande influência na pesquisa 

sobre afeto relacionado à matemática”75 nas décadas seguintes (HANNULA, 2012, p. 

138-139, tradução nossa). 

 
73 “Buxton’s (1981) study Do you panic about maths?, and Mason, Burton and Stacey’s (1982) studies on the Aha!-experience 
were examples of early studies that highlighted the role of emotions in problem solving. By the end of the 1980s, a number 
of local theories for mathematics-related affect had been developed, such as self-efficacy in mathematics (Bandura and 
Schunk 1981), affect in mathematical problem solving (Schoenfeld 1985; McLeod and Adams 1989), and mathematics anxiety 
(Hembree 1990), each with their own usage of terminology.” 
74 “The authors claimed that affective factors such as beliefs, attitudes, and emotions play critical roles in mathematical 

problem solving, and they introduced concepts that became central in the years to come. These included, for example, 
student confidence; interest and curiosity; the need to integrate emotion with mathematical cognition; metacognition; the 
personal, social, and cultural determinants of the emotional experience of mathematics; emotions in the classroom; and 
teachers’ emotions.” 
75 “… provides an excellent overview of the state of the art in the early 1990s, and his conceptualisation of the research area, 
as well as his suggestions for future research, have had a major influence on research on mathematics-related affect...” 
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Nesse processo de renovação de interesses pelos afetos, ocorreu o avanço de 

quadros conceituais que levaram ao estabelecimento de fundamentos da pesquisa 

contemporânea sobre a temática. Isso incluiu, por exemplo, 

o esboço de mecanismos de processamento de informação que 
desencadeiam respostas emocionais (Frijda, 1986; Ortony, Clore; Collins, 
1990), a caracterização de emoções básicas universais definidas de forma 
evolutiva (Ekman, 1992), a volta à dimensões sociais e culturais das emoções 
(Harré, 1989; Parkinson, 1996) e a hipótese inovadora de que as emoções 
das pessoas e suas sensações corporais correspondentes estão no cerne da 
racionalidade humana (Damasio, 1994). Obras começaram a aparecer 
mostrando que as emoções e o pensamento racional não estão separados, 
mas estão intimamente interligados. Exemplos disso incluem relatos do papel 
que as emoções desempenham durante a descoberta científica e matemática 
(Burton, 2004; Thagard, 2002).76 (XOLOCOTZIN, 2017, p. 6, tradução nossa).  

Grootenboer e Marshman (2016) dizem que a partir do ano 2000 foram 

contínuas e extensivas as pesquisas a respeito de fatores afetivos, como crenças e 

valores na educação matemática. Segundo Di Martino e Zan (2011), é notável o 

desenvolvimento da área, especialmente ao se observar a diversidade de oficinas e 

fóruns em várias conferências de educação matemática ou na atenção específica 

dirigida à temática em eventos exclusivos do campo, como o Grupo MAVI 

(Mathematical Views). Os dados sobre a participação nos congressos do ERME 

(European Society for Research in Mathematical Education), no grupo sobre afetos, 

evidenciam o interesse crescente sobre o afeto na educação matemática (DI 

MARTINO et al., 2015).  

Fechando essa breve explanação a respeito do panorama geral sobre os 

caminhos da pesquisa sobre o Domínio Afetivo na educação matemática, é possível 

destacar uma série de livros publicados – e voltados exclusivamente a essa temática 

–  que dão sustentação à visão de que as duas últimas décadas têm sido prolíficas 

nesse campo: Gómez-Chacón (2000a), Leder et al. (2002), Maab e Schloglmann 

(2009), Líaño e Redín (2011), Mellado et al. (2012), Bernarck-Schüler et al. (2015), 

Pepin e Roesken-Winter (2015), Grootenboer e Marshman (2016), Hannula et al. 

(2016), Lewis (2016), Palmér e Skott (2017), Andrà et al. (2017), Xolocotzin (2017), 

 
76 “These include, for instance, the outline of information-processing mechanisms that trigger emotional responses (Frijda, 

1986; Ortony, Clore, & Collins, 1990), the characterization of evolutionarily defined universal basic emotions (Ekman, 1992), 
the turn to the social and cultural dimensions of emotions (Harré, 1989; Parkinson, 1996), and the groundbreaking hypothesis 
that people’s emotions and their corresponding bodily sensations lie at the core of human rationality (Damasio, 1994). Works 
started to appear showing that emotions and rational thinking are not separated, but closely intertwined. Examples of this 
include accounts of the role that emotions play during scientific and mathematical discovery (Burton, 2004; Thagard, 2002).” 
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Damásio (2018), Rott et al. (2018), Hannula et al. (2019a); e no Brasil podem ser 

citados Faria (2015), Lima (2015) e Amado et al. (2016). 

  

2.2.2 O Domínio Afetivo na educação matemática 

 

Pode parecer trivial, mas aclarar o que é o Domínio Afetivo e seus construtos 

requer, sob a ótica do que se quer estabelecer nessa tese, apresentar a definição dos 

termos domínio e construto. Afinal, por que utilizar o termo domínio para caracterizar 

o conjunto de afetos e não outro termo?   

Para responder a essa questão serão utilizadas três fontes que têm escopos 

distintos, mas que permitem alinhavar o conceito de domínio.  

 O dicionário The Oxford Dictionary of English Grammar (CHALKER; WEINER, 

1994, não paginado, tradução nossa) apresenta: 

domínio: 
1 Sociolinguístico. A situação ou esfera de atividade à qual um enunciado se 
refere [...] 
1982 G. LEECH et al. Domínio. Isto tem a ver com a forma como a linguagem 
varia de acordo com a atividade na qual desempenha um papel... Podemos, 
portanto, nos referir aos domínios da química, direito, religião e assim por 
diante.  
Como será visto a partir dessa citação, há uma certa sobreposição e confusão 
entre situações reais (que podem ser laboratório, tribunal, igreja, casa, 
jornalismo etc.) e assunto (por exemplo, química, direito, religião etc.). Às 
vezes, o domínio é apresentado (como é por esses autores) como parte do 
ESTILO77, mas uma distinção pode ser feita entre o domínio como a esfera 
na qual a linguagem é usada e estilo como a variedade de fala usada, que 
depende em parte do assunto. 
2 O mesmo que CAMPO (semântico).78  

Radden e Dirven (2007) no livro Cognitive English Grammar definem domínio 

como:  

o campo geral ao qual pertence uma categoria ou quadro em uma 
determinada situação. Por exemplo, uma faca pertence ao domínio "comer" 
quando usada para cortar pão na mesa do café da manhã, mas ao domínio 
"lutar" quando usada como arma. [...] os domínios conceituais são áreas 

 
77 Estilo é tratado no mesmo dicionário como “Uma variedade de linguagem usada em circunstâncias específicas” [“register 
A variety of language used in particular circumstances”]; não paginado.   
78 “domain 1 Sociolinguistics. The situation or sphere of activity to which an utterance relates as it affects the language variety 
used. 1982 G. LEECH et al. Domain. This has to do with how language varies according to the activity in which it plays a part... 
We can thus refer to the domains of chemistry, law, religion, and so on. As will be seen from this quotation, there is a certain 
overlap and blurring between actual situations (which might be laboratory, courtroom, church, home, journalism, etc.) and 
subject-matter (e.g. chemistry, law, religion, etc.). Domain is sometimes said (as it is by these authors) to be a part of 
REGISTER, but a distinction may be made between domain as the sphere in which the language is used and register as the 
speech variety used, which partly depends on the subject matter. 2 The same as (semantic) FIELD.  
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muito gerais de conceituação. Alguns domínios típicos são os de "espaço", 
"tempo", "emoção", "esportes", "viajar" etc.79 (RADDEN; DIRVEN, 2007, p. 
11, tradução nossa). 

Assim, Radden e Dirven (2007) concordam com Chalker e Weiner (1994) ao 

tratarem domínio como um campo de categorias, uma área geral de conceituações 

(fazem também menção à emoção!). Mas essa área geral, esse campo, de que modo 

se constitui ou se articula com suas noções, suas categorias seus elementos? 

Langacker (1987), que considera domínio como uma entidade cognitiva – por 

exemplo, experiências mentais, conceitos ou complexos conceituais –, afirma que a 

“maioria dos conceitos pressupõe outros conceitos e não podem ser adequadamente 

definidos, exceto por referência a eles, seja de modo implícito ou explícito.”80 (p. 147, 

tradução nossa). Os argumentos de Langacker (1987), em Fundations of Cognitive 

Grammar, vão um pouco além das outras duas fontes em um ponto indispensável, 

pois faz uma ponte importante sobre a interdependência da definição de domínio a 

partir da ligação da sua conceituação com a conceituação também de seus 

componentes, suas categorias. Com um exemplo banal, Langacker (1987) apresenta 

a conexão entre parte e todo: 

O conceito de [ARTICULAÇÃO], por exemplo, pressupõe a concepção de um 
dedo. Seria virtualmente impossível explicar o que é uma junta sem invocar 
de alguma maneira a concepção de um dedo como uma entidade holística; 
[...] Dado o conceito de [DEDO], no entanto, a [ARTICULAÇÃO] é fácil e 
diretamente caracterizada. [DEDO] fornece o contexto necessário - ou 
domínio - para a caracterização de [ARTIULAÇÃO] e, portanto, constitui um 
de seus principais componentes conceituais.81 (p. 147-148, tradução nossa). 

 E continua o autor, abordando aspectos da configuração do domínio a partir da 

ideia do arranjo (configuração) dos seus componentes (conceitos):  

É claro que [DEDO] está longe de ser um conceito primitivo. Uma das 
características definidoras de um dedo é sua posição dentro da configuração 
geral de uma mão, então [DEDO] tem, em um de seus domínios, o nosso 
conhecimento dessa configuração. [MÃO] é similarmente caracterizada em 
parte por sua posição em relação a um braço e [BRAÇO] em relação ao corpo 
como um todo. [...] portanto, os conceitos formam hierarquias de 
complexidade, de modo que os conceitos em um nível são pressupostos por 

 
79 “A conceptual domain is the general field to which a category or frame belongs in a given situation. For example, a knife 
belongs to the domain of ‘eating’ when used for cutting bread on the breakfast table, but to the domain of ‘fighting’ when 
used as a weapon. […] conceptual domains are very general areas of conceptualisation. Some typical domains are those of 
‘space’, ‘time’, ‘emotion’, ‘sports’, ‘travelling’, etc.” 
80 “Most concepts presuppose other concepts and cannot be adequately defined except by reference to them, be it implicit 
or explicit.” 
81 “The concept [KNUCKLE], for example, presupposes the conception of a finger. It would be virtually impossible to explain 
what a knuckle is without somehow invoking the conception of a finger as a holistic entity; […] Given the concept [FINGER], 
however, [KNUCKLE] is easily and straightforwardly characterized. [FINGER] provides the necessary context - or domain - for 
the characterization of [KNUCKLE] and hence constitutes one of its primary conceptual components.” 
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aqueles no próximo nível superior. Para caracterizar adequadamente um 
conceito específico, é preciso invocar níveis apropriados nas hierarquias 
relevantes, ou seja, qualquer nível que disponibilize esses conceitos por meio 
do qual uma caracterização é fácil e naturalmente determinada. 
[ARTICULAÇÃO] é muito mais convincentemente definida em relação a um 
dedo do que diretamente (sem referência específica ao braço, mão ou dedo) 
em termos do corpo humano como um todo.82 (LANGACKER, 1987, p. 148, 
tradução nossa). 

Há, certamente, na citação acima, informações importantes para iluminar o 

conceito de Domínio Afetivo. Entre elas, é possível destacar a percepção de que a 

definição de um conceito é mais clara, mais expressiva, ao relacionar seus aspectos 

com os aspectos dos conceitos mais próximos, quer sejam gerais, de uma categoria 

inclusiva superior próxima, quer sejam mais específicos, mas também próximos na 

mesma hierarquia do conceito que se deseja definir. A definição de Domínio Afetivo 

passa, portanto, pela sua relação com seus componentes, pela relação entre seus 

componentes, seus construtos e vice-versa. Logo, aos termos “categorias”, “quadros”, 

“conceitos”, que aparecem nas citações anteriores, é possível reputar a sinonímia de 

construtos ao se considerar a maneira como McCoach et al. (2013) veem o termo. 

Esses pesquisadores concebem que construto é uma ideia esquemática, um conceito 

ou uma característica; construtos são latentes, pois não podem ser observados, mas 

inferidos pela observação de comportamentos indicativos dos construtos subjacentes 

– o que concorda plenamente com Langacker (1987) ao tratar da conceituação a partir 

da proximidade e hierarquia entre os conceitos. Para os autores:  

O dicionário define construtos como uma imagem, ideia ou teoria, 
especialmente um complexo formado a partir de vários elementos mais 
simples. [...] Nas ciências sociais, estudamos muitos construtos latentes 
como criatividade, inteligência, motivação, autoconceito acadêmico, 
ansiedade etc. Nenhum desses construtos é diretamente observável. Em vez 
disso, inferimos o nível de inteligência de uma pessoa coletando informações 
sobre itens ou comportamentos que são diretamente observáveis. [...] Como 
não podemos observar diretamente a inteligência, observamos 
comportamentos e coletamos informações, e então fazemos um julgamento 
sobre a inteligência com base nesses observáveis.83 (MCCOACH et al., 2013, 
p. 1, tradução nossa).  

 
82 “Of course [FINGER] is itself far from being a primitive notion. One of the defining features of a finger is its position within 
the overall configuration of a hand, so [FINGER] has for one of its domains our knowledge of this configuration. [HAND] is 
similarly characterized in part by its position relative to an arm, and [ARM] in relation to the body as a whole. […] therefore, 
concepts form hierarchies of complexity, such that concepts at one level are presupposed by those at the next higher level. 
To properly characterize a particular notion, one must invoke appropriate levels in the relevant hierarchies, i.e. whichever 
levels make available those concepts by means of which a characterization is easily and naturally achieved. [KNUCKLE] is 
much more cogently defined in relation to a finger than directly (without specific reference to arm, hand, or finger) in terms 
of human body as a whole.” 
83 “The dictionary defines construct as an image, idea, or theory, especially a complex one formed from a number of simpler 
elements. […] In the social sciences, we study many latent constructs such as creativity, intelligence, motivation, academic 

 



64 
 

Ao considerar o exposto, é possível enxergar o termo domínio como o campo 

contextual mais amplo ou geral no qual se articulam construtos que o compõem, o 

conceituam e, em certa medida, são definidos e conceituados pelo próprio domínio. 

Contextual porque a posição que se dá a um conceito, nomeando-o como domínio, 

pode ser outra em situação distinta; sua parte componente, em outra circunstância, 

pode vir a ser considerada domínio. Aproximando essas ideias das do campo do 

Domínio Afetivo, o que impediria tratar um de seus construtos 

(categorias/partes/conceitos), por exemplo as crenças, como um domínio, o Domínio 

das Crenças, visto que elas são articuladas por outras categorias e conceitos? Ou, 

por outro lado, por que não tratar o Domínio Afetivo como Matriz84Afetiva, visto que os 

construtos que formam o Domínio Afetivo poderiam ser contextualmente considerados 

como domínios? Matthis (2000), por exemplo, a partir de Freud, propõe que os afetos 

formam uma matriz85 de elementos, como emoções e sentimentos.   

Sobre as questões acima, defende-se aqui um ponto de vista despretensioso: 

ao vislumbrar o texto da tese como espaço de reflexão, valida-se, naturalmente, as 

conjecturas que surgem durante o processo de escrita – mesmo que não se tenha no 

momento respostas a dar e a discussão se afaste um pouco do centro da presente 

discussão. Ao mesmo tempo, ainda que Matthis (2000), há quase 20 anos, tenha 

enxergado os afetos como uma matriz, levanta-se nessa questão uma ideia fecunda, 

dada a complexidade dos construtos que compõem e definem o Domínio Afetivo e as 

discussões específicas da educação matemática. Essa suposição, entretanto, não se 

mostra exatamente seminal, como será explicado a partir dos motivos que 

caracterizam o Domínio Afetivo como um sistema dinâmico.  

Tem-se, nessa altura, a conceituação de domínio e de construtos. 

Conceituações gerais, é claro, pois ainda não estão postas as lentes sobre a 

 
self-concept, anxiety, etc. None of these constructs are directly observable. Instead, we infer a person’s level of intelligence 
by collecting information on items or behaviors that are directly observable. […] Because we cannot directly observe 
intelligence, we observe behaviors and collect information, and then we make a judgment about intelligence based on those 
observables.” 
84 Langacker (1987, p. 147, tradução nossa) afirma que “Cada atributo é caracterizado em relação a um ou mais domínios 
cognitivos, chamados coletivamente de sua matriz.” (“Every predicate is characterized relative to one or more cognitive 
domains, collectively called its matrix.”). 
85 Para Matthis (2000, p.1. tradução nossa), o afeto poderia ser “definido como uma matriz afetiva ligada a uma predisposição 
dos sistemas corporais para reagir de certa forma a estímulos internos ou externos. A matriz afetiva pode encontrar expressão 
em afetos percebidos psiquicamente - sentimentos e emoções - ou em ‘equivalentes de afeto’ fisicamente percebidos [...]”. 
(“… defined as an affective matrix linked to a predisposition of the bodily systems to react in a certain way to internal or 
external stimuli. The affective matrix can find expression either in psychically perceived affects - feelings and emotions - or in 
physically perceived ‘affect-equivalents’ […]”).   
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especificidade do Domínio Afetivo, sobre seus construtos e sua conceituação. Mas 

aproxima-se, portanto, do ponto no qual conceituar Domínio Afetivo se torna, de certo 

modo, mais epistemologicamente confortável. Não se trata, e se espera que isso fique 

transparente, de construir a partir daqui uma definição própria para o conjunto dos 

afetos, mas apresentar o que a educação matemática tem estabelecido como Domínio 

Afetivo, não obstante tenha sido apresentada proposição própria para o termo domínio 

– construção essa, natural.  

Acima se afirmou que o Domínio Afetivo é um sistema dinâmico. Nesse sentido, 

Pepin e Roesken-Winter (2015) explicam, a partir do preceito de sistemas de 

pensamento, que um sistema deve ser compreendido pelas conexões, interações e 

relações de seus elementos. Assim, como um sistema é composto de partes ou 

estruturas inter-relacionadas que cooperam em um processo, suas partes podem ser 

mais bem compreendidas no contexto das suas relações e delas com os outros 

sistemas do que a partir de uma visão isolada. Ou seja, deve-se tomar os sistemas a 

partir de uma visão holística. Ao relacionar esses pressupostos com os sistemas de 

afetos os autores refletem que talvez se possa compreender por que não há, até o 

momento, uma definição clara do que se constituem os construtos do Domínio Afetivo. 

A partir daí, fazem um questionamento que pode corroborar a conjectura levantada 

anteriormente, de uma Matriz Afetiva: 

Pode ser que emoções, atitudes, crenças e valores constituam, cada um, um 
sistema (por exemplo, em um indivíduo, ou em um grupo/coletivo) e que 
esses sistemas estão realmente inter-relacionados, ou "aninhados" dentro de 
qualquer pessoa/grupo, embora nutrido pelo contexto?86 (PEPIN E 
ROESKEN-WINTER, 2015, p. xv, tradução nossa) 

Também Gómez-Chacón (2018) vê o sistema de afetos de modo holístico, 

observando a totalidade do sistema a partir da relação entre seus elementos. Em seu 

estudo, as características dos afetos dependem do movimento dinâmico da natureza 

do fenômeno, quer individual ou em grupo, do contexto (local-global) e da dinâmica 

dos processos matemáticos envolvidos (estático-dinâmico).  

Pepin e Roesken-Winter (2015) aludem à natureza dinâmica do sistema ao 

chamarem-no de “sistema dinâmico”, pois são compostos de “múltiplos elementos 

interconectados e dinâmicos, [com] capacidade de mudar e aprender com a 

 
86 “Could it be that emotions, attitudes, beliefs and values each constitute a system (e.g. in an individual, or in a 

collective/group) and that these systems are indeed inter-related, or ‘nested’ within any one person/group, albeit nurtured 
by the context?” 
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experiência”87 (p. xvi, tradução nossa). Um sistema dinâmico, segundo os autores, 

seria qualquer atividade coletiva humana, como a resolução de um problema 

matemático em uma sala de aula. Para ilustrar, por exemplo, um sistema afetivo 

dinâmico que um grupo de alunos ou professores trabalhando em um problema 

matemático inusual teria, os autores listam seis características que configurariam o 

sistema dinâmico: 

• Devido ao forte acoplamento entre componentes em tais sistemas, uma 
falha em um ou mais componentes pode levar a falhas em cascata, que 
podem ter consequências catastróficas no funcionamento do sistema: 
para um aluno individual, isso pode significar o desenvolvimento de uma 
atitude negativa devido a um colapso de entendimento, porque um 
componente não foi compreendido e, portanto, o lado afetivo (de 'falha' em 
uma parte) pode fazer com que todo o sistema de afetos (e aprendizado) 
pare. 

• A ‘história’ de tais sistemas dinâmicos pode ser importante: porque esses 
sistemas são dinâmicos, eles podem mudar com o tempo (por exemplo, 
diferentes experiências emocionais com diferentes áreas temáticas 
matemáticas), e estados anteriores podem ter uma influência sobre os 
estados presentes. 

• Sistemas dinâmicos podem ser aninhados (como também indicado 
anteriormente): os componentes de um sistema dinâmico podem eles 
próprios ser sistemas dinâmicos. Por exemplo, uma sala de aula (como 
um sistema dinâmico de afetos) é composta de alunos, cada um com seu 
sistema de afetos dinâmico. 

• Os sistemas de afeto dinâmico podem mostrar fenômenos emergentes: 
isto é, embora os resultados possam ser suficientemente determinados 
pela atividade dos constituintes básicos dos sistemas, eles podem ter 
propriedades que só podem ser estudadas em um nível ‘emergente’ mais 
alto. Por exemplo, um grupo de alunos pode mostrar um sistema de afetos 
dinâmico muito diferente, como um grupo, do que os alunos individuais 
mostrariam sozinhos. 

• Uma pequena perturbação/intervenção do sistema de afetos dinâmico 
pode causar um grande efeito [...], um efeito proporcional, ou mesmo 
nenhum efeito. Isto é devido à não linearidade dos sistemas dinâmicos. 

• As relações de afeto contêm ciclos de feedback: tanto feedback negativo 
(amortecimento) quanto positivo (amplificação) são sempre encontrados 
em sistemas dinâmicos. Os efeitos do comportamento de uma pessoa, por 
exemplo, são transmitidos à pessoa de tal maneira que a própria pessoa 
pode mudar.88 (PEPIN E ROESKEN-WINTER, 2015, p. xvi-xvii, tradução 
nossa) 

 
87 “multiple interconnected elements, and dynamic in that they have the capacity to change and learn from experience.” 
88 “Due to the strong coupling between components in such systems, a failure in one or more components can lead to 
cascading failures, which may have catastrophic consequences on the functioning of the system: for an individual pupil, this 
may mean the development of a negative attitude due to a breakdown of understanding, because one component was not 
understood, and hence the affective side (of ‘failure’ in one part) may bring the whole affect (and learning) system to a halt.”; 
“The ‘history’ of such dynamic systems may be important: because these systems are dynamic, they may change over time 
(e.g. different emotional experiences with different mathematical topic areas), and prior states may have an influence on 
present states.”; “Dynamic systems may be nested (as also indicated earlier): the components of a dynamic system may 
themselves be dynamic systems. For example, a classroom (as a dynamic affect system) is made up of pupils, who each have 
their dynamic affect system/s.”; “Dynamic affect systems may show emergent phenomena: that is to say that while the results 
may be sufficiently determined by the activity of the systems’ basic constituents, they may have properties that can only be 
studied at a higher ‘emergent’ level. For example, a group of pupils may show a very different dynamic affect system, as a 
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O que se observa com tal proposição é que o Domínio Afetivo, como um 

sistema dinâmico, está centrado em alguns poucos aspectos, especialmente os que 

dizem respeito ao contexto, à interdependência e interação, à relação causa e efeito 

e à retroalimentação entre seus elementos.   

No item anterior (1.2.1. Trajetórias das pesquisas sobre afetos), afirmou-se que 

os afetos formam um sistema interno de representação articulado com outros 

sistemas compondo um todo organizado e funcional, que se refere, agora, como 

dinâmico. Apresentou-se, dessa maneira, uma visão que seria possível chamar de 

orgânica, operacional, praticamente fisiológica do Domínio Afetivo. Cabe, desse 

ponto, definir Domínio Afetivo sob outro prisma, focando no que diz a literatura sobre 

a sua estrutura 89, seu arranjo de construtos.  

Na conceituação do Domínio Afetivo, o trabalho de McLeod (1992) é, 

indiscutivelmente, uma referência importante, dado que estabelece uma redefinição 

desse campo (Hannula, 2011). Hannula (2012a) afirma que o trabalho de McLeod 

(1992) desenvolveu uma estrutura geral de afetos relacionada à matemática, 

procurando ser coerente com as pesquisas sobre cognição. Apesar da virada 

provocada pela publicação de McLeod, o tempo e as pesquisas subsequentes 

expuseram um debate contínuo sobre a definição desse domínio e de seus 

componentes (p. ex. Hart, 1989; Di Martino e Zan, 2001, 2015; Furinghetti e Pehkonen, 

2002; McLeod e McLeod, 2002; Törner, 2002, 2014; Goldin, 2004, 2014; Hannula, 

2004, 2011, 2012; Leder e Forgasz, 2006; Zan et al., 2006; Zan e Di Martino, 2007; 

Maab e Schloglmann, 2009; Beswick, 2011; Fives; Buehl, 2012; Lomas et al., 2012; 

Liljedahl e Hannula, 2016; Woodward et al. 2018), descortinando distanciamentos de 

ideias, incoerências entre termos apresentados, discordâncias de conceitos, o que, 

 
group, than the individual pupils would show on their own.”; “A small perturbation / intervention of the dynamic affect 
system may cause a large effect (e.g. the butterfly effect), a proportional effect, or even no effect at all. This is due to the 
non-linearity of dynamic systems.”; “Affect relationships contain feedback loops: both negative (damping) and positive 
(amplifying) feedback are always found in dynamic systems. The effects of a person’s behaviour, for example, are fed back to 
the person in such a way that the person herself/himself may change.” 
89 Consideramos estrutura a partir da ótica de Gómez-Chacón (2018, p. 158-159, tradução nossa): “Quanto ao significado de 

estrutura, em toda definição de estrutura, o conceito estrutura refere-se aos seguintes elementos: (a) um todo, (b) as partes 
desse todo, e (c) a relação entre essas partes. [...] Sob essa luz, entendemos a estrutura como um sistema de elementos 
interconectados, no qual uma mudança em um elemento necessariamente causa mudanças em outros elementos.” 
(“Regarding the meaning of structure, in every structure definition, the concept structure refers to following elements: (a) a 
whole, (b) the parts of this whole, and (c) the relationship between these parts. […] In this light, we understand structure as 
a system of interconnected elements in which a change in one element necessarily causes changes in other elements.”)  
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em certa medida, torna complexa a própria construção de um quadro das pesquisas 

que debatem essa questão. 

Enquanto o Domínio Afetivo na taxonomia de objetivos educacionais de Bloom 

(KRATHWOHL et al., 1964) apresenta uma visão geral, não focada em uma área da 

educação, e se configura com base nos elementos recepção, resposta, valorização, 

organização e internalização de valores, McLeod (1992) faz outra proposição, voltada 

à educação matemática: o “domínio afetivo se refere a uma gama ampla de crenças, 

sentimentos e humores geralmente considerados indo além do domínio da cognição”90 

(p.576, tradução nossa). Com isso, e o propósito de discutir a terminologia e o contexto 

geralmente utilizados na pesquisa desse domínio nessa área, McLeod (1992) define 

uma série de categorias como seus descritores ou subconjuntos – como confiança, 

autoeficácia, autoconceito, ansiedade matemática, desamparo, esforço, ou mesmo 

outros mais relacionados com a cognição, como autonomia, estética, intuição, 

metacognição, contexto social –, dedicando mais atenção, entretanto, às crenças, 

atitudes e emoções. Esses descritores são alocados em um continuum de acordo com 

o grau da sua estabilidade, intensidade e envolvimento cognitivo (HANNULA, 2012).  

O quadro de McLeod (1992) indica que o construto crenças seria mais 

cognitivo, mais estável e de menor intensidade afetiva, enquanto o construto emoções 

apresentaria características inversas em relação a esses aspectos, ou seja, seria 

relativamente menos cognitivo, menos estável e teria maior intensidade afetiva. As 

atitudes, em sua concepção, estariam em uma zona intermediária, entre um grau e 

outro de estabilidade, cognição e afetividade. Em Hannula et al. (2018), é possível ver 

a representação dessa composição do quadro de McLeod (1992). A Figura 2, 

elaborada por Hannula et al. (2018, p. 129, tradução nossa), representa, em um dos 

extremos de mais cognição e estabilidade e menos afetividade, as crenças, e no outro 

extremo inverso, as emoções.  

 
90 “... the affective domain refers to a wide range of beliefs, feelings, and moods that are generally regarded as going beyond 
the domain of cognition” 
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Figura 2. Esquema de McLeod (1992) sobre afetos. 

 

 

McLeod (1992) dá atenção aos três construtos, afirmando que parecem três 

facetas maiores na experiência afetiva de estudantes de matemática; os organiza em 

uma tabela nomeada “TABLE 23-1. The Affective Domain in Mathematics Education” 

(p. 578, tradução nossa), e articula as crenças em quatro eixos.  Na Figura 3 é possível 

ver a tabela original do autor e as informações traduzidas. 

Figura 3. Tabela de McLeod apresentando crença, atitudes e emoções. 

 

 

Assim, para McLeod (1992), os alunos teriam crenças sobre a matemática e 

sobre si mesmos que impactariam suas respostas afetivas em situações que 

envolvessem a matemática; teriam emoções positivas e negativas quando estivessem 

aprendendo matemática, visto que uma parte importante da aprendizagem na área 

são as inevitáveis interrupções e bloqueios durante a realização de tarefas (as 

emoções seria mais perceptíveis em tarefas novas); desenvolveriam atitudes positivas 

ou negativas em relação à matemática ao se depararem repetidamente com situações 

matemáticas similares ou iguais àquelas que já vivenciaram.   

Fonte: Hannula et al. (2018). 

Fonte: McLeod (1992). 
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A estrutura proposta por McLeod (1992), embora reinante nas pesquisas sobre 

afetos na educação matemática desde os anos 1990, não esteve imune a críticas, 

como já apontado, ao contrário. Hannula (2011) afirma:   

as críticas se acumularam desde então, em relação à terminologia, pontos 
cegos da estrutura conceitual e a fundação geral da estrutura. Em relação à 
terminologia, pesquisadores em afeto relacionado à matemática não 
conseguiram unificar sua linguagem. Quando Furinghetti e Pehkonen (2002) 
coletaram um painel virtual desses pesquisadores para avaliar uma série de 
definições que esses mesmos pesquisadores haviam sugerido para os 
conceitos atitude, crença e concepção em seus trabalhos, os pesquisadores 
não puderam concordar com nenhuma das suas definições.91 (p. 38, tradução 
nossa). 

Assim, mesmo que Funringhetti e Pehkonen (2002) tenham focado nas 

deficiências das pesquisas sobre o construto crenças, ao analisar o que discutem 

sobre a sua caracterização, observa-se que apontam que a concordância conceitual 

completa sobre os termos utilizados nas pesquisas em afetos se revela improvável, 

sendo necessário maior clareza nas posições e nos significados atribuídos às palavras 

e conceitos utilizados. Fives e Buhel (2012), por exemplo, ao também discutirem essa 

problemática em relação às crenças, verificam que, embora um dos objetivos das 

pesquisas sobre o construto desde a década de 1950 tenha sido o de defini-lo com 

clareza, esse não foi o caso: 

... a falta de coesão e definições claras limitou o potencial explicativo e 
preditivo das crenças dos professores. Ainda assim, a convicção 
generalizada na literatura, nas escolas e nos programas de formação de 
professores é de que as crenças dos professores são importantes. Nós 
também acreditamos nisso. No entanto, a manifestação de crenças na prática 
dos professores é complicada, e a compreensão do que se entende por 
crenças de professores na literatura permanece obscura.92 (FIVES; BUHEL, 
2012, p. 471, tradução nossa). 

Apesar disso, Fives e Buhel (2012) dizem que a grande questão não está 

exatamente na definição do construto, como discutido na literatura até então, mas na 

inconsistência das definições, porque “vários autores o fizeram [...]. O que é difícil é 

 
91 “criticism has accumulated since then, regarding terminology, blind spots of the conceptual framework and the overall 
foundation of the framework. Regarding the terminology, researchers on mathematics-related affect had not succeeded in 
unifying their language. When Furinghetti and Pehkonen (2002) collected a virtual panel of these researchers to evaluate a 
number of definitions that these same researchers had suggested for the concepts attitude, belief and conception in their 
papers, the researchers could not agree on any of their definitions.” 
92 “the lack of cohesion and clear definitions has limited the explanatory and predictive potential of teachers’ beliefs. Still,  
the pervasive conviction in the literature, schools, and teacher education programs is that teachers’ beliefs matter. We also 
believe they do. However, the manifestation of beliefs in teachers’ practice is complicated, and the understanding of what is 
meant by teachers’ beliefs in the research literature remains murky.” 
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fazer com que os autores definam e usem termos de forma consistente nos campos 

que examinam esses construtos.”93 (p. 473, tradução nossa). 

A intenção em apontar esses aspectos de debate – travados há anos no campo 

dos afetos na educação matemática –, ao mesmo tempo que se busca conceituar os 

construtos de interesse nessa pesquisa, não é o de agregar mais confusão àquilo que 

se intenciona iluminar. Intenciona-se o oposto. Ou seja, desvelar os ingredientes 

dessas questões fortalece as escolhas feitas. O que se observa, é um campo fértil 

ainda, um ambiente em construção, uma área relativamente nova do conhecimento, 

requerendo, como sempre, estabelecer escolhas. Como visto, a questão não reside 

exatamente em definições inexistentes ou confusas, mas no seu uso de forma 

consistente no campo específico. No cerne, no âmago, é isso que se tem: realizar 

escolhas. Entretanto, é claro que não se trata de fazer escolhas embasadas em 

desejos, emoções, por mais que seja esse o campo dessa pesquisa, os afetos. Mas, 

sim, fazer escolhas crivadas pela literatura, pelas pesquisas, pela coerência 

epistemológica das teorias escolhidas no campo dos afetos na educação matemática. 

Não há, no entanto – e, portanto –, como tangenciar as inconsistências apontadas 

pelos pesquisadores. Não há, sobretudo, como ignorá-las. É perceptível que todos 

esses componentes somados sublinham um viés nessa pesquisa sobre afetos – 

intrínseco e indissociável viés, que não se deve negar – e, não obstante, a natureza 

social-histórica imposta pela própria trajetória do campo. 

Então, o que se tem até aqui? Uma definição de Domínio Afetivo, pode-se dizer, 

mais funcional (que não deve ser entendida unicamente como fisiológica), baseada 

em Goldin (2000) e Goldin e Kaput (1996), tratando os afetos como um sistema de 

representação interno94, com afetos locais (momentâneos, instáveis, contextuais, de 

estado) e globais (de longo termo, estáveis, como uma característica). E outra 

definição do tipo composicional, que se diga, mais esquelética, baseada em McLeod 

(1992), tratando o Domínio Afetivo como uma ampla gama de afetos, especialmente 

crenças, emoções e atitudes.  

Entretanto, o Domínio não ficou restrito a esses construtos. Essa visão 

composicional dos afetos foi modificada próximo ao final dos anos 1990, quando 

 
93 “… because several authors have done so […]. What is difficult is getting authors to consistently define and use terms within 
and across fields that examine these constructs.” 
94 Uma discussão sobre a validade epistemológica do termo “representação” em detrimento de uma visão construtivista 
radical do uso do termo “apresentação” é apresentada por Goldin e Kaput (1996).  
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DeBellis (1996) e DeBellis e Goldin (1997) somaram outro construto ao quadro de 

McLeod (1992), os valores. DeBellis e Goldin (1997) questionaram: 

[...] emoções, atitudes e crenças capturam adequadamente o espectro de 
respostas afetivas na solução de problemas matemáticos? Acreditamos que 
um quarto componente importante merece atenção, um que inclua aspectos 
dos valores, juízos morais e éticos...95 (p. 212, tradução nossa). 

DeBellis (1996, p. 37, tradução nossa), elucubrando sobre o Domínio com a 

presença dos valores, afirma que “essas quatro facetas internas interagem 

mutuamente descrevendo uma gama de estados afetivos inferidos que também 

interagem com a cognição durante a resolução de problemas matemáticos.”96 A  

relação entre esses construtos está na Figura 4, que a autora nomeou de “Tetraedro 

de DeBellis-Goldin para as Representações Afetivas” (p. 37, tradução nossa). 

Figura 4. Modelo Tetraédrico de Afetos DeBellis-Goldin. 

 

 

O modelo DeBellis-Goldin (DeBellis, 1996) não apenas expressa a interrelação 

entre os construtos apresentados, mas considera que existem forças externas que 

podem influenciar os afetos, como condições sociais e culturais, fatores situacionais 

ou contextuais, bem como atitudes, crenças, emoções e valores dos outros. Logo, o 

 
95 “… emotion, attitudes, and beliefs adequately capture the spectrum of affective responses in mathematical problem 

solving? We think an important fourth component deserves attention, one that includes aspects of a solver's values, moral, 
and ethical judgments…” 
96 “These four, internal, mutually interacting facets describe a range of inferred affective states which also interact with 

cognition during mathematical problem solving.” 

Fonte: DeBellis (1996). 
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modelo não restringe a análise dos afetos apenas ao nível do indivíduo ou da cultura 

circundante, mas às várias possibilidades dessas interações. Por outro lado, mesmo 

que se refira a “estados afetivos inferidos que também interagem com a cognição 

durante a resolução de problemas matemáticos.” (p. 37), como já destacado, o modelo 

parece indicar isso apenas implicitamente, pois a cognição não está expressa no 

modelo.   

Nos anos 2000, Leder e Grootenboer (2005) resgatam os pressupostos de 

McLeod (1992), somam a ele o construto valores e propõem um modelo com 

perspectiva diferente da de DeBellis (1996), mais voltado à visão sobre a intensidade, 

estabilidade e relação afetivo-cognitiva dos construtos e menos focado na relação dos 

construtos com fatores e condições situacionais e socioculturais externas.  

A Figura 5 mostra a imagem original do modelo de Leder e Grootenboer (2005, 

p. 2) e a nossa tradução. 

Figura 5. Modelo do Domínio Afetivo.  

 

 

Assim, Leder e Grootenboer (2005) veem mais proximidade entre crenças e 

atitudes do que crenças com emoções (como apontado na Figura 2, conforme 

Hannula et al., 2018), e valores intimamente associados a crenças. Em relação à 

sobreposição parcial entre valores e atitudes, como se vê no modelo, parece 

incoerente a representação proposta, pois os próprios autores trazem no texto a 

informação desse descompasso:  

Essa conceituação parece permitir uma conexão mais próxima entre alguns 
aspectos dos blocos do domínio afetivo (por exemplo, crenças e atitudes) do 
que outros (por exemplo, crenças e emoções). Facetas selecionadas do 
domínio afetivo, mas não outras, também foram ligadas por outros autores. 

Fonte: Leder e Grootenboer (2005). 
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Por exemplo, no Projeto Valores e Matemática (Bishop; FitzSimons; Seah; 
Clarkson, 2001), os autores veem os valores como intimamente 
associados a crenças, mas não diretamente com outros aspectos 
afetivos.97 (LEDER; GROOTENBOER, 2005, p. 1, tradução e negrito 
nossos). 

Atribuir ao construto valores aspectos mais cognitivos e maior estabilidade, 

bem como menor afetividade e intensidade tem a ver com as definições de outros 

autores sobre os quais Leder e Grootenboer (2005) se basearam para seu modelo, 

mas não justifica, necessariamente, as atitudes e os valores se sobrepondo, se 

conectando. Philipp (2007), por exemplo, apresenta valores como um tipo de crença 

com o qual o sujeito está comprometido. Nesse sentido, poder-se-ia depreender a 

existência da ligação de crenças e valores proposta por Leder e Grootenboer (2005), 

mas não a conexão valores-atitudes. Ainda que seja esse um detalhe menor para se 

dar atenção, é possível considerar que modelos são poderosas ferramentas de 

comunicação que podem, ao contrário do objetivo amplo de gerar conhecimento sobre 

uma teoria, provocar confusões permanentes98, portanto, sua precisão se mostra 

fundamental. A questão sobre o modelo de Leder e Grootenboer (2005) não se 

assenta unicamente nesse aspecto, mas talvez na própria fonte de informações para 

a sua composição. Hannula (2012a) salienta: 

Na estrutura de McLeod (1992), as emoções são consideradas instáveis, ou, 
pelo menos, menos estáveis que as crenças e atitudes. No entanto, as 
pessoas podem ter padrões muito estáveis de excitação emocional em 
situações semelhantes, o que é a base de todo o conceito de atitude. De fato, 
diferentes tipos de ansiedade são definidos como estados emocionais de 
medo relacionados com situações discretas, por exemplo, matemáticas 
(Hembree 1990). Isso é diferente de crenças que aparecem apenas em um 
contexto apropriado (por exemplo, crenças de autoeficácia sobre problemas 
de palavras)?99 (p. 141, tradução nossa). 

Ao discutir a estabilidade-instabilidade das emoções, Hannula (2012a) 

questiona a própria disposição e a interrelação dos construtos no eixo de cognição, 

estabilidade, intensidade e afetividade apresentada por McLeod (1992) e, por 

 
97 “This conceptualisation seems to allow for a closer connection between some aspects of tile affective domain (e.g., beliefs 
and attitudes) than others (e.g., beliefs and emotions). Selected facets of the affective domain, but not others, have also been 
linked by other writers. For example, in the Values and Mathematics Project (Bishop, FitzSimons, Seah, & Clarkson, 2001), the 
authors see values as being closely allied with beliefs, but not directly witll other affective aspects.” 
98 O trabalho de Batista et al. (2011) traz considerável discussão sobre questões epistemológicas relativas aos modelos 
científicos [ver BATISTA, I. de L.; SALVI, Rosana Figueiredo; LUCAS, Lucken Bueno. Modelos científicos e suas relações com a 
Epistemologia da Ciência e a Educação Científica. Atas do ENPEC, Campinas, 2011. 
99 “In McLeod’s (1992) framework, emotions are considered to be unstable, or at least less stable than beliefs and attitudes. 
However, people can have very stable patterns for emotional arousal across similar situations, which is the foundation of the 
whole concept of attitude. In fact, different types of anxiety are defined as emotional states of fear relating to discrete 
situations, e.g., mathematical ones (Hembree 1990). Is this any different from beliefs that appear only in an appropriate 
context (e.g., self-efficacy beliefs about word problems)? 
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conseguinte, o modelo de Leder e Grootenboer (2005). Consequentemente, o 

questionamento levanta dúvidas sobre o próprio retrato estático dos afetos 

representados no modelo. De todo modo, a própria escolha de um único modelo para 

representar a multidimensionalidade dos afetos talvez seja intrinsecamente 

questionável100. 

Que definição dos construtos crenças, emoções e atitudes será utilizada? De 

que modo está definido valores na literatura dos afetos, construto agregado ao quadro 

de McLeod (1992) por Debellis (1996)? O que dizem as pesquisas a respeito da 

concepção de motivação, construto sobre o qual a presente pesquisa também se 

detém? Esses aspectos serão examinados no capítulo a seguir. 

  

 
100 Como abordado, há outros construtos componentes do Domínio Afetivo que não gozam de maior preocupação dos 
pesquisadores no momento de representá-los em modelos. Consequentemente, outros e vários modelos são possíveis., 
especialmente a partir de quadros teóricos distintos [ver Hannula (2011), que apresenta um modelo baseado em uma 
metateoria].  Evans (2006), por exemplo, também apresenta uma representação dos afetos com base em McLeod (1992) e 
DeBellis e Goldin (1997), inserindo os construtos valores e humor (mood), conforme se vê na imagem abaixo (p. 234):  
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3. OS CONSTRUTOS DO DOMÍNIO AFETIVO E O META-AFETO 
 

“O afeto domina a interação social, e é a principal moeda em que a relação social é 
transacionada.”101 (ZAJONC, 1980, p. 153, tradução nossa) 

 

O presente capítulo constitui-se como um conteúdo separado do capítulo 

anterior somente no que diz respeito às questões de composição estrutural e de 

diagramação dessa tese, pois configura-se como estofo inseparável daquilo que foi 

apresentado e discutido – e que, em certa medida, tem-se como intenção abordar e 

discorrer em capítulo posterior (a discussão da revisão da literatura sobre a temática 

produzida pela academia no Brasil). No texto precedente, foi abordado, 

principalmente, a natureza histórico-sociocultural dos afetos e a caracterização do 

Domínio Afetivo na educação matemática. Nesse capítulo que se inicia, a discussão 

tem seu campo focal ajustado por duas lentes que visam a compreensão do Domínio 

Afetivo, ou seja, seus elementos constituintes, ou construtos, e o meta-afeto. É 

intenção, portanto, compreender que construtos estruturam o Domínio Afetivo, quais 

suas características e entrelaçamentos, bem como caracterizar o meta-afeto, um dos 

ingredientes centrais dessa tese. 

    

3.1 Lentes sobre os construtos dos afetos 

 

No segundo capítulo dessa tese, nomeado Domínio Afetivo, um Sistema 

Dinâmico, foi utilizada a conceituação de McCoach et al. (2013) para o termo 

construto, que o considera como uma ideia esquemática, um conceito, uma 

característica ou mesmo uma teoria complexa sobre algo. Serão aprofundados, nas 

páginas a seguir, essas ideias, conceitos e teorias sobre cinco construtos do Domínio 

Afetivo: as crenças, as atitudes, as emoções, os valores e a motivação. A intenção é 

a de não apenas apresentar definições, mas dialogar e discutir com a elaboração 

desses termos ao longo da história construída pelas pesquisas na área. 

  

 
101 “Affect dominates social interaction, and it is the major currency in which social intercourse is transacted.” 
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3.1.1 Crenças 

 

De estudos ocasionais nos anos 1960 e 1970, particularmente influenciados 

pelo legado behaviorista, passando por variadas investigações já no campo da 

educação matemática a partir dos anos 1980 (THOMPSON, 1992), observa-se que, 

apesar do uso ambíguo dos termos que compõem os afetos continuar a ser um 

problema na área (HANNULA, 2012), sem que se apresentem definições claras até o 

momento (PEPIN; ROESKEN-WINTER, 2015), o esforço para equacionar essa 

questão tem sido recorrente ao menos desde o início dos anos 1990 (PHILIPP, 2007).  

Os vinte capítulos do livro “Crenças: uma variável oculta na educação 

matemática?” (Belief: A Hidden Variable in Mathematics Education?), de Leder et al. 

(2002), e os outros 20 artigos do livro “Das crenças aos sistemas dinâmicos de afetos 

na educação matemática” (From beliefs to dynamic affect systems in mathematics 

education”), de Pepin e Roesken-Winter (2015), somam 769 páginas de discussão e 

dados que dão uma dimensão da preocupação sobre crenças nesses últimos anos.  

Goldin et al. (2009) discutem questões teóricas que emergem das pesquisas 

em crenças relacionadas com o ensino e a aprendizagem de matemática, incluindo 

as que tratam sobre as definições do construto. O artigo de Goldin et al. (2009) tem o 

título sugestivo de “Crenças - não mais uma variável oculta nos processos de ensino 

e aprendizagem da matemática” (Beliefs – no longer a hidden variable in mathematical 

teaching and learning processes), indicando, ainda que outrora as crenças não 

tenham sido levadas em conta no ensino e aprendizagem da matemática, a 

modificação dessa realidade. Embora afirmem que o tempo não levou a uma definição 

de crenças universalmente aceita pelos pesquisadores da educação matemática, 

discutem a possibilidade de se adotar abordagens distintas do que comumente se faz. 

Propõem uma abordagem que consideram compatível com variadas definições, de 

modo a permitir a representação explícita da relação afeto-cognição das crenças em 

diferentes aspectos. Para isso, introduzem o que nomeiam como “elementos 

constitutivos de um quadro estrutural que orienta a nossa compreensão das 

crenças”102 (Goldin et al., 2009, p. 3, tradução nossa), no qual discutem aspectos 

ontológicos, enumerativos, normativos e do entrelaçamento das crenças com os 

 
102 “constitutive elements of a structural framework guiding our understanding of beliefs” 
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afetos. Ou seja, defendem não apenas uma única abordagem, mas leituras 

específicas em diferentes enquadramentos. 

Cinco anos mais tarde que Goldin et al. (2009) e mais de uma década após 

Leder et al. (2002), Törner (2014), com um trabalho cujo título dialoga com essas 

obras, publica “Crenças - Não mais uma variável oculta, mas apesar disso: onde 

estamos agora e para onde estamos indo?” (Beliefs – No longer a hidden variable, but 

in spite of this: Where are we now and where are we going), afirmando que as crenças 

continuam um construto difuso e que a terminologia permanece sem padrão.  

Ao discutir as dificuldades de concenso na definição de crenças – e a própria 

validade desse esforço –, Skott (2015) argumenta que, caracterizadas explicitamente 

ou não, parece haver quatro aspectos-chave para o conceito. Sua discussão traz para 

o debate questões como a subjetividade, a estabilidade, a capacidade de influência e 

a presença do construto valores na caracterização das crenças: 

Primeiro, crenças são usadas sobre construções mentais que são 
subjetivamente verdadeiras para a pessoa em questão. Isso implica que as 
crenças são caracterizadas pela convicção individual, mas também que o 
indivíduo que as detenha pode aceitar alternativas como razoáveis e 
justificáveis. Em segundo lugar, há um elemento de influência nas crenças. 
As crenças, portanto, são carregadas de valores e caracterizadas por um 
certo grau de comprometimento. Em terceiro lugar, as crenças são 
consideradas relativamente estáveis. Espera-se que o indivíduo carregue 
suas crenças dentro e fora de diferentes contextos sem modificá-las 
significativamente, e espera-se que a mudança de crença ocorra apenas 
como resultado de novas e substanciais experiências pessoais. Em quarto 
lugar, e como discutido acima, espera-se que as crenças influenciem 
significativamente nas percepções e interpretações dos indivíduos sobre os 
encontros experienciais, bem como em suas contribuições para as práticas 
nas quais eles se engajam.103 (SKOTT, 2015, p. 6, tradução nossa). 

Embora o que se compreenda por crenças permaneça obscuro (FIVES; 

BUEHL, 2012), ou sem padrão, como diz Törner (2014), e que a maioria dos 

pesquisadores no campo não concorde sobre as definições desse e de outros 

componentes dos afetos (FURINGUETTI; PEHKONEN, 2002), uma passagem de 

Pajares (1992) substancia a leitura de que é necessário tratar a definição dos 

 
103 “First, beliefs are used about mental constructs that are subjectively true for the person in question. This implies that 
beliefs are characterized by individual conviction, but also that the individual holding them may accept alternatives as 
reasonable and justifiable. Second, there is an element of affect to beliefs. Beliefs, then, are value-laden and characterized 
by a certain degree of commitment. Third, beliefs are considered relatively stable. The individual is expected to carry his or 
her beliefs in and out of different settings without changing them significantly, and belief change is expected to occur only as 
a result of substantial, new personal experiences. Fourth, and as argued above, beliefs are expected to significantly influence 
individuals’ perceptions and interpretations of experiential encounters as well as their contributions to the practices in which 
they engage.” 
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construtos de maneira menos cartesiana, menos absoluta: “A psicologia educacional 

nem sempre atribui a tais construtos tal precisão, e assim definir crenças é, na melhor 

das hipóteses, um jogo de escolha do jogador.104 (PAJARES, 1992, p. 309, tradução 

nossa). 

Na publicação que Goldin (2014) chamou de “soberba revisão das crenças e 

dos afetos de professores”105 (p. 391), Philipp (2007) apresenta uma detalhada 

discussão sobre as definições dos construtos do Domínio Afetivo. Entre os vários 

autores revisados por Philipp (2007), Thompson (1992) e McLeod (1992) recebem 

especial atenção. O trabalho de Thompson (1992) é destacado, entre outros motivos, 

pela extensa análise sobre crenças, na qual, além da definição, também apresenta 

em um momento o termo crenças de forma intercambiável com concepção106 e, em 

outros momentos, como subcomponente de concepções. Já a pesquisa de McLeod 

(1992) – que aponta relações de causa e efeito nas quais as crenças podem 

influenciar as emoções e essas, por repetição, levam a atitudes – é citada por discutir 

a possibilidade de inclusão dos afetos no estudo da cognição, de maneira que as 

crenças seriam inseridas como um componente cognitivo dos afetos.  

As discussões nas pesquisas sobre afetos na educação matemática mostram 

que uma única definição para crenças não é algo propriamente realista. Dada as 

características histórico-culturais dos afetos, “como parte dos processos de 

subjetivação, processos nos quais nos posicionamos como sujeitos culturais nas 

práticas sociais e políticas”107 (RADFORD, 2015, p. 46, tradução nossa), nenhuma 

definição monolítica e temporalmente estabelecida teria o poder de ilustrar 

plenamente o mosaico do que o construto representa em diferentes contextos. Apesar 

disso, considerando a intrínseca limitação de uma definição, considera-se o que 

Philipp (2007) apresenta: 

 
104 “Educational psychology does not always accord its constructs such precision, and so defining beliefs is at best a game of 
player's choice.” 
105 “… superb review of teachers’ beliefs and affect…” 
106 Aqui não consideramos a conceituação de Thompson, mas, de modo simplificado, a definição de Pehkonen et al. (2017, 
p. 16, tradução nossa) que explica “concepções como crenças conscientes. No caso das concepções, entendemos que o 
componente cognitivo das crenças é enfatizado, enquanto nas crenças básicas (primitivas) o componente afetivo é 
enfatizado.” [“… conceptions as conscious beliefs. In the case of conceptions, we understand that the cognitive component 
of beliefs is stressed, whereas in basic (primitive) beliefs the affective component is emphasized.”] PEHKONEN, Erkki et al. 
Finnish elementary teachers' conceptions on problem solving in mathematics teaching. Matematica e la sua Didattica, v. 25, 
n.1, p. 13-27, 2017. 
107 “… as part of the processes of subjectification, processes out of which we position ourselves as cultural subjects in social 
and political practices” 
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Crenças – Entendimentos, premissas ou proposições psicologicamente 
mantidas sobre o mundo, que são consideradas como sendo verdadeiras. 
Crenças são mais cognitivas, sentidas menos intensamente e mais difíceis 
de serem modificadas do que atitudes. Crenças podem ser vistas como lentes 
que afetam a visão de algum aspecto do mundo ou como disposições para a 
ação. Crenças, ao contrário do conhecimento, podem ser mantidas com 
vários graus de convicção e não são consensuais. Crenças são mais 
cognitivas do que emoções e atitudes.108 (p. 259, tradução nossa). 

 

 Nessa definição, destacam-se alguns aspectos: 

I. crenças são mais cognitivas, mais estáveis e menos intensas que outros 

construtos dos afetos;  

II. crenças são mantidas em diferentes graus de convicção; 

III. crenças não são consensuais; 

IV. crenças são distintas do conhecimento (diferenciado das crenças 

diretamente pelos aspectos II e III acima, ou seja, o conhecimento 

estabelece-se em fatos e, portanto, é mais consensual).  

Considerar-se-á, ainda, as crenças como um sistema dinâmico – assim como 

se considerou o Domínio Afetivo um sistema dinâmico –, segundo o qual seriam 

organizadas em conjuntos ao redor de uma ideia ou objeto:   

Sistemas de crenças estão associados a três aspectos: a) Crenças dentro de 
um sistema de crenças podem ser primárias ou derivadas; b) crenças dentro 
de um sistema de crenças podem ser centrais ou periféricas; c) crenças 
nunca são mantidas isoladamente e podem ser consideradas como existindo 
em agrupamentos.109 (PHILIPP, 2007, p. 259, tradução nossa). 

Tomando esses três aspectos, Thompson (1992), em referência a Green 

(1971), afirma, primeiro, que as crenças primárias seriam mais importantes e 

influentes, sendo desenvolvidas a partir de experiências diretas, servindo de base 

para as crenças derivadas. Para ilustrar a questão, exemplifica: 

[...] considere um professor que acredita ser importante apresentar a 
matemática ‘claramente’ aos alunos; essa é uma crença primária. Para esse 
fim, o professor acredita que é importante (a) preparar as aulas 
minuciosamente, para assegurar uma apresentação clara e sequencial, e (b) 
estar preparado para responder prontamente a qualquer questão colocada 

 
108 “Beliefs — Psychologically held understandings, premises, or propositions about the world that are thought to be true. 
Beliefs are more cognitive, are felt less intensely, and are harder to change than attitudes. Beliefs might be thought of as 
lenses that affect one’s view of some aspect of the world or as dispositions toward action. Beliefs, unlike knowledge, may be 
held with varying degrees of conviction and are not consensual. Beliefs are more cognitive than emotions and attitudes.” 
109 “Beliefs systems are associated with three aspects: (a) Beliefs within a beliefs system may be primary or derivative; (b) 
beliefs within a beliefs system may be central or peripheral; (c) beliefs are never held in isolation and might be thought of as 
existing in clusters.” 
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pelos alunos; essas são ambas crenças derivadas.110 (THOMPSON, 1992, 
p.130, tradução nossa). 

Em relação ao segundo aspecto apontado, o autor considera que as crenças 

centrais e periféricas estão relacionadas ao grau de convicção em que são mantidas, 

em um continuum centro-periférico. Assim, as crenças centrais são mais resistentes 

a mudanças, pois são mais significativas e impactantes, sendo fortemente mantidas; 

as periféricas, em contrapartida, são as mais susceptíveis a mudanças e ao 

questionamento (THOMPSON, 1992). De acordo com Rokeach (1968, apud 

GROOTENBOER; MARSHMANN, 2016), as crenças centrais se desenvolvem da 

experiência direta com o objeto da crença, sendo reforçadas pelo consenso do grupo 

social. Tomando o exemplo da crença derivada do professor, que acredita que é 

preciso estar preparado para qualquer questão feita pelos alunos, a mesma pode ser 

uma crença central mais por razões de manutenção da autoridade e da credibilidade 

do professor do que  propriamente pela necessidade de se esclarecer qualquer coisa 

para os alunos (THOMPSON, 1992). 

 Em relação ao terceiro aspecto associado ao sistema de crenças, que propõe 

a manutenção das crenças em grupos de crenças relativamente independentes, 

Thompson (1992) observa que essa disposição impede tanto a troca cruzada entre os 

grupos de crenças quanto possibilita a manutenção de crenças contraditórias, 

ajudando a explicar, por exemplo, crenças conflitantes expressas pelos professores. 

Em resumo, as crenças, que se configuram como formas de compreensão do 

mundo, embora mais cognitivas do que outros construtos dos afetos, podem ser 

tratadas como concepções com caráter mais afetivo e inconsciente, sendo 

organizadas em um sistema dinâmico.  

Dado o considerável volume de publicações sobre crenças na educação 

matemática e sobre crenças de professores em particular (p. ex. Bernarck-Schüler et 

al., 2015; Palmér e Skott, 2017; Andrà et al., 2017; Rott et al.,  2018; Hannula et al., 

2019), no próximo capítulo será apresentada a síntese sobre o que a comunidade 

acadêmica brasileira tem produzido de pesquisas a respeito desse construto. 

 

 
110 “... consider a teacher who believes it important to present mathematics "clearly" to the students; this is a primary belief. 
To this end, the teacher believes it important (a) to prepare lessons thoroughly, to ensure a clear, sequential presentation, 
and (b) to be prepared to answer readily any question posed by the students; these are both derivative beliefs.” 
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3.1.3 Atitudes 

 

Di Martino e Zan (2015) referem-se às pesquisas sobre atitudes como um 

paradigma importante dentro do campo da educação matemática:  

Esse campo de pesquisa situa-se na encruzilhada intelectual de muitos 
domínios diferentes (por exemplo, matemática, psicologia, ciência cognitiva, 
epistemologia, semiótica, antropologia) e lida frequentemente com construtos 
que foram desenvolvidos nesses domínios para enfrentar (novas) questões 
emergentes [...]111 (p. 51, tradução nossa). 

Assim, com suas raízes na psicologia social do início do século XX, as 

pesquisas sobre o construto atitudes na educação matemática se desenvolveram a 

partir dos anos 1950, enfatizando o desenvolvimento de instrumentos de medição – 

como escalas Likert – e métodos amostrais mais do que buscando pela definição 

teórica do construto.  

Enquanto nos primeiros estudos da psicologia social a atitude era descrita 

como “uma predisposição para responder a um determinado objeto de forma positiva 

ou negativa.”112 (DI MARTINO; ZAN, 2010, p. 27, tradução nossa) e o interesse era o 

de compreender escolhas pessoais em situações de voto ou compras, a preocupação 

das pesquisas iniciais sobre esse construto na educação matemática era a de 

evidenciar uma relação de causa e efeito entre a atitude em relação à matemática e o 

desempenho na matemática escolar (DI MARTINO; ZAN, 2010). Nesse período inicial, 

a abordagem quantitativa e o uso da estatística foram predominantes, “uma espécie 

de justificativa para a natureza científica da disciplina”113, segundo Di Martino e Zan 

(2015, p. 53, tradução nossa).  

Dentro desse histórico das primeiras pesquisas, nos anos 1960, Aiken e Dreger 

(1961) analisaram estudos precedentes e sugeriram que o desempenho em 

matemática podia ser influenciado por variáveis não-cognitivas. Afirmaram, por 

exemplo, que a matematofobia – medo ou outras atitudes negativas em relação à 

matemática – poderia ser explicada de modo simples como sendo as reações 

resultantes e determinadas por experiências de aprendizagem de matemática a partir 

das instruções dadas por pais e professores. Essas reações seriam as “atitudes 

 
111 “This research field lies at the intellectual crossroads of many different domains (e.g. mathematics, psychology, cognitive 
science, epistemology, semiotics, anthropology), and often deals with constructs that have been developed in those domains 
to face (new) emerging issues […]” 
112 “a predisposition to respond to a certain object either in a positive or in a negative way.” 
113 “… a sort of warrant for the scientific nature of the discipline.” 
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matemáticas”114 (p. 19, tradução nossa). Além disso, o que a natureza dessa e de 

outras pesquisas iniciais acabou por evidenciar, segundo Di Martino e Zan (2015), foi 

uma “abordagem normativa, [de modo a] proporcionar uma justificativa e, de alguma 

forma, um reforço para a grande atenção dada aos instrumentos de mensuração e 

não para o esclarecimento teórico do construto.”115 (p. 54, tradução nossa). A busca 

empreendida para verificar uma relação entre desempenho e atitudes matemáticas 

mostrou-se frutífera no sentido oposto, ou seja, demonstrou a inexistência de 

correlação significativa entre uma coisa e outra:  

Aiken (1970) refere-se à necessidade de esclarecer a natureza da influência 
da atitude sobre o aproveitamento: ele relata os resultados de muitos estudos 
nos quais a correlação entre atitude e realização não é evidente. Vários anos 
depois, Ma e Kishor (1997), analisando 113 estudos sobre a atitude em 
relação à matemática, confirmaram que a correlação entre atitude positiva e 
realização não é estatisticamente significativa.116 (ZAN; DI MARTINO, 2014, 
p. 573, tradução nossa).  

Nos anos 1970, dois resultados principais foram confirmados por pesquisas. O 

primeiro foi a conexão evidente entre atitudes em relação à matemática e a escolha 

de estudantes por realizar matrícula em cursos de matemática. O segundo diz respeito 

às diferenças de atitudes entre homens e mulheres em relação à matemática. Di 

Martino e Zan (2015) destacam que o trabalho de Fennema e Sherman (1977) foi 

fundamental para esclarecer esse importante segundo achado:  

Como o estudo de matemática parece não ser sexualmente neutro, as 
atitudes em relação à matemática podem refletir proibições e prescrições 
culturais (...) Esses dados certamente indicam que muitas mulheres têm tanto 
potencial matemático quanto muitos homens. A crença generalizada de que 
as mulheres não podem se sair bem em matemática não é sustentada.117  
(FENNEMA; SHERMAN, 1977, p. 69, apud DI MARTINO; ZAN, 2015, p. 55, 
tradução nossa). 

Em relação a essas questões, que vinculam gênero e matemática, Hannula 

(2012a) cita pesquisas na Finlândia publicadas na primeira década dos anos 2000. 

Segundo o autor, resultados têm mostrado diferenças de gênero em relação à 

 
114 “’math attitudes.’" 
115 “a normative approach […] provide a justification, and in some way a reinforcement, for the great attention paid to 
measurement instruments, rather than to the theoretical clarification of the construct.” 
116 “Aiken (1970) refers to the need of clarifying the nature of the influence of attitude on achievement: he reports the results 

of many studies in which the correlation between attitude and achievement is not evident. Several years later, Ma and Kishor 
(1997), analyzing 113 studies about attitude towards mathematics, confirmed that the correlation between positive attitude 
and achievement is not statistically significant.” 
117 “Since the study of mathematics appears not to be sex-neutral, attitudes toward mathematics may reflect cultural 
proscriptions and prescriptions (…) These data certainly indicate that many females have as much mathematical potential as 
do many males. The generalized belief that females cannot do well in mathematics is not supported. (Fennema and Sherman 
1977 , p. 69)” 
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autoconfiança dos estudantes em matemática, mas não diferenças no quanto gêneros 

diferentes gostam de matemática ou quão útil a percebem. Para Amado e Carreira 

(2018), a atenção dada aos efeitos das atitudes no desempenho escolar somada a 

um quadro dominante de atitudes negativas de estudantes em relação à matemática 

e a resolução de problemas, permitiu que se percebesse, só mais recentemente, o 

pouco que se sabe sobre outros contextos de atividades matemáticas relacionadas 

com os afetos.  

Entretanto, antes desses achados na Finlândia dos anos 2000, as pesquisas 

realizadas sobre atitudes na educação matemática eram feitas com base em 

metodologias e quadros teóricos inconsistentes. Em outras palavras, segundo Di 

Martino e Zan (2015),  

a abordagem teórica ingênua que caracteriza os primeiros estudos sobre a 
atitude parece ser inadequada dentro do paradigma normativo-positivista em 
que esses estudos foram conduzidos. De fato, esse paradigma exige 
isolamento e identificação clara de variáveis para interpretar os resultados 
estatísticos e poder compará-los entre os estudos.118 (p. 56, tradução nossa). 

O que se tinha eram problemas tanto nos instrumentos para estudar as atitudes 

quanto para estudar desempenho, além da própria fragilidade na descrição do 

construto, que persistiu ao menos até os anos 1990, definido mais em função do que 

significavam atitudes positivas ou negativas do que propriamente caracterizando 

teórica e diretamente as atitudes (ZAN; DI MARTINO, 2014).    

Na década de 1980 tem início um processo de repensar as pesquisas sobre 

atitudes, com atenção a diversos pontos, como a relação afeto-cognição, a adequada 

definição do construto, o desenvolvimento de novos instrumentos de produção e 

análise de dados. O livro de McLeod e Adams (1989), Afeto e resolução de problemas 

matemáticos: Uma nova perspectiva (“Affect and mathematical problem solving: A new 

perspective”), traz ao campo a discussão da relação afeto-cognição e, desse modo, 

responde às críticas da época sobre a escassez de pesquisas na educação 

matemática que investigassem essa interação. Em seguida, em 1992, McLeod, 

propõe uma reconceitualização dos afetos, desenvolvendo um quadro teórico que 

inclui as emoções e as crenças, além das atitudes – o construto valores foi proposto 

em seguida, por DeBellis (1996) e DeBellis e Goldin (1997). Nessa mudança ou 

 
118 “… the naïve theoretical approach that characterizes early studies on attitude appears to be inadequate within the 

normative-positivistic paradigm in which those studies were conducted. As a matter of fact, this paradigm demands isolating 
and clearly identifying variables in order to interpret statistical results and to be able to compare them across studies.” 
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reconceitualização, McLeod (1992) salienta que a adesão às teorias cognitivas 

mostrava, na época, sinais de um certo entusiasmo fácil, ao contrário de uma visão 

crítica, mas lhe pareceu “útil tentar desenvolver um novo paradigma de pesquisa sobre 

o afeto que seja mais abrangente e mais integrado com as pesquisas atuais sobre 

cognição.”119 (p. 577, tradução nossa).  

Para McLeod (1992), as atitudes seriam “respostas afetivas que envolvem 

sentimentos positivos ou negativos de intensidade moderada e estabilidade 

razoável.”120 (p. 581, tradução nossa). Essa definição, que posiciona as atitudes mais 

ao centro de um continuum de cognição, estabilidade emocional e intensidade afetiva, 

está de acordo com o esquema de afetos que apresentado nessa tese, desenhado 

tanto por Leder e Grootenboer (2005) quanto por Hannula et al. (2018). Assim, 

McLeod (1992) vê as atitudes como um elemento que não é unidimensional, com a 

existência de muitas matemáticas e muitos sentimentos relacionados, de modo que 

as atitudes em relação à matemática poderiam ser exemplificadas como o gosto pela 

geometria, a curiosidade pela topologia, o tédio com a álgebra, entre outros. 

Na concepção de McLeod (1992), atitudes em relação à matemática podem se 

desenvolver de dois modos distintos: ao se tornar automática a repetição de reações 

emocionais em relação à matemática (repetidas experiências negativas em provas de 

matemática poderiam, ao longo do tempo, automatizar a reação e diminuir a 

intensidade do seu impacto emocional, estabilizando a resposta afetiva); ou ao se 

atribuir a uma nova tarefa uma atitude relacionada já existente (atitudes negativas a 

respeito de provas com conteúdo de álgebra podem ser atribuídas a provas com outro 

conteúdo, como geometria). “Para expressar esse processo na terminologia cognitiva, 

a atitude de um esquema é anexada a um segundo esquema relacionado.”121 (p. 581, 

tradução nossa). 

Ao se analisar a trajetória das pesquisas sobre atitudes, observa-se que muitos 

trabalhos na educação matemática fazem menção a um modelo tripartite para a 

definição das atitudes. O modelo de Hart (1989), que pode ser enquadrado nessa 

definição tripartite, aponta que a atitude seria caracterizada pela predisposição em 

responder de modo favorável ou desfavorável a um dado objeto, assim, descreve o 

 
119 “… useful to try to develop a new paradigm for research on affect that would be more comprehensive and more closely 
integrated with current research on cognition.” 
120 “… affective responses that involve positive or negative feelings of moderate intensity and reasonable stability.” 
121 “To phrase this process in cognitive terminology, the attitude from one schema is attached to a second related schema.” 
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construto por meio de três componentes: “(a) uma reação afetiva ou emocional ao 

objeto, (b) comportamento em relação ao objeto e (c) crenças sobre o objeto.”122 (p. 

39, tradução nossa). Entre outras palavras, segundo Hart (1989), a partir de uma 

reação emocional, de um comportamento ou de uma crença relativos à matemática, 

uma atitude positiva ou negativa em relação à matemática poderia ser inferida. O 

modelo, portanto, propõe que as atitudes seriam compostas pelos componentes 

cognitivo, afetivo e comportamental.  Contudo, a definição tripartite das atitudes sofre 

questionamentos. Hannula (2012a), por exemplo, considera que a análise conjunta do 

modelo de Hart (1989) e a estrutura de McLeod para os afetos leva à situação de 

colocar as atitudes ao mesmo tempo como uma “mãe e uma irmã das emoções e 

crenças”123 (p. 140, tradução nossa), conforme se vê na Figura 6 e de acordo com 

Hannula (2012a, p. 140, com tradução nossa). O autor afirma que o esquema ilustra 

os problemas para a síntese dos afetos nas pesquisas na educação matemática, por 

conta desse desencontro entre as terminologias utilizadas. 

Figura 6. Esquema da relação entre os modelos de McLeod (1992) e Hart (1989) (destaques e observações 
sobre as posições de atitudes feitos por nós). 

 

 

 
122 “(a) an affective or emotional reaction to the object, (b) behavior toward the object, and (c) beliefs about the object.” 
123 “… a parent and a sibling to emotions and beliefs.” 

Fonte: Hannula (2012a). 
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Di Martino e Zan (2015) também apresentam críticas ao modelo. Ressaltam 

que a fragilidade da definição tripartite reside na suposta ligação entre atitude e 

comportamento como parte da própria definição do construto, havendo aí o risco de 

um raciocínio circular, que se encontra ilustrado na Figura 7. Assim, deduz-se, a partir 

do texto dos autores, que: atitudes influenciariam o comportamento das pessoas; 

atitudes seriam estudadas por inferência; estudantes se comportariam de certo modo 

por conta de atitudes; atitudes seriam inferidas de acordo com o comportamento. 

Figura 7. Esquema que representa o raciocínio circular de acordo com o modelo tripartite. 

 

 

Como observado para outros elementos do Domínio Afetivo, “a definição do 

construto continua sendo uma das principais questões da recente pesquisa sobre 

atitude: na verdade, não há acordo geral entre os estudiosos sobre a própria natureza 

da atitude.”124 (ZAN; DI MARTINO, 2014, p. 573, tradução nossa). Como se vê, não 

são poucas as questões acerca do construto.  Di Martino e Zan (2015) discutem: 

Uma primeira questão crítica refere-se ao objeto para o qual a atitude é 
orientada - isto é, a matemática. Alguns pesquisadores referem-se a uma 
atitude ‘única’ em relação à matemática (Haladyna et al. 1983), enquanto 
outros afirmam que existem muitas atitudes diferentes de acordo com os 
diferentes tópicos e atividades que são considerados (Tirosh 1993); ainda 
outros estudiosos propõem distinguir entre a atitude em relação à matemática 
vista como um ramo do conhecimento científico e a matemática como 
disciplina escolar (Schoenfeld 1989), ou mesmo essa atitude pode se referir 
a objetos e situações diferentes, como conteúdo matemático, características 
da matemática, de ensino, atividades matemáticas em sala de aula e o 
professor de matemática (Kulm 1980).125 (p. 58, tradução nossa). 

 
124 “… the definition of the construct remains one of the major issues in the recent research on attitude: as a matter of fact, 
there is no general agreement among scholars about the very nature of attitude.” 
125 “A first critical issue relates to the object that attitude is oriented towards – that is, mathematics. Some researchers refer 
to a ‘unique’ attitude toward mathematics (Haladyna et al. 1983), while others claim that many different attitudes exist 
according to the different topics and activities that are considered (Tirosh 1993); still other scholars propose to distinguish 
between attitude towards mathematics seen as a branch of scientific knowledge and towards mathematics as school subject 
(Schoenfeld 1989), or even that attitude can refer to different objects and situations, such as mathematical content, 
characteristics of mathematics, kind of teaching, mathematical activities in the classroom and mathematics teacher (Kulm 
1980).” 

Fonte: Elaboração própria. 
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Além da variedade de objetos para os quais as atitudes se orientam, Di Martino 

e Zan (2015) questionam também a relevância da variedade de sujeitos que podem 

se relacionar com as atitudes e como isso aumenta a complexidade sobre esse 

assunto. “Atitude de quem?”126 (p. 58, tradução nossa), perguntam, considerando que 

nesse problema sobre a diversidades de sujeitos no estudo sobre atitudes na 

educação matemática podem estar inseridos pais de alunos, estudantes, professores 

experientes ou em início de carreira e outros. 

Não obstante, ainda há que se ponderar sobre o fato de, geralmente, as 

pesquisas trazerem uma apresentação dicotômica das atitudes, separadas em um 

espectro de tudo ou nada, de atitudes positivas e negativas; da investigação de 

atitudes positivas e desempenho, da transformação de atitudes negativas em positivas 

etc.  “A noção de atitude ‘positiva’ na educação matemática é capaz de levar em conta 

a profunda interação entre crenças / emoções / comportamento que é a base do 

modelo tripartite?”127, questionam Di Martino e Zan (2003). A dicotomia positivo / 

negativo no estudo das atitudes esconde situações distintas que requerem 

abordagens também diferentes. De acordo com Di Martino e Zan (2003) 

a disposição emocional negativa de um aluno que vê a matemática como feita 
de regras absurdas requer uma intervenção completamente diferente 
comparada à disposição emocional negativa de um aluno que tem uma visão 
‘epistemologicamente correta’ da disciplina, mas um senso de autoeficácia 
baixo.128 (p. 456, tradução nossa). 

No contexto da educação matemática, essa dicotomia se mostra inadequada 

para o enfrentamento das complexas interações entre emoções e crenças, sendo 

necessária a superação desse reducionismo, sugerindo-se uma abordagem 

multifacetada das atitudes (DI MARTINO; ZAN, 2003). Di Martino e Zan (2003) 

consideram que a partir de uma abordagem interpretativa se passaria da visão de um 

construto voltado a explicar causas do comportamento para um construto centrado na 

compreensão dos motivos das ações intencionais. Nesse prisma,    

a atitude torna-se ‘um construto [relacionado com o] desejo de um observador 
de formular uma história para explicar observações’, em vez de ‘uma 

 
126 “whose attitude?” 
127 “But is the notion of ‘positive’ attitude in mathematics education capable of taking into account the deep interaction 
among beliefs / emotions / behaviour that is the basis of the tripartite model?” 
128 “the negative emotional disposition of a pupil who sees mathematics as made of nonsensical rules requires a completely 
different intervention compared to the negative emotional disposition of a pupil who has an ‘epistemologically correct’ view 
of the discipline, but a low sense of self-efficacy.” 
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qualidade de um indivíduo’ [...].129 (DI MARTINO; ZAN, 2003, p. 456, tradução 
nossa). 

Esse processo de modificação, de rompimento dessa dicotomia, de passagem 

para à leitura contextual das atitudes, vem ocorrendo ao longo do tempo no quadro 

teórico sobre o construto e tem se dado de forma pareada com a modificação nos 

instrumentos de produção de dados. Di Martino e Zan (2015) pontuam que as críticas 

em relação aos métodos quantitativos levaram a um movimento em direção a 

abordagens qualitativas, expressas pela ampliação do uso de instrumentos de 

produção de dados como ensaios, diários, entrevistas ou observação de 

comportamentos em diferentes situações. Assim, do uso generalizado das escalas de 

atitudes, nas quais os respondentes deviam concordar ou discordar de assertivas 

escolhidas por alguém, direcionou-se para, por exemplo, a utilização de narrativas, 

nas quais estudantes ou professores podem contar as histórias dos seus 

envolvimentos com a matemática. “Após o manifesto de McLeod, a mudança de foco 

na pesquisa sobre atitude provoca uma mudança de perspectivas e métodos: uma 

verdadeira revolução.”130 (DI MARTINO; ZAN, 2015, p. 65, tradução nossa). 

Note-se que esse movimento de mudança no quadro teórico e nos métodos da 

pesquisa em atitudes também se materializou no Brasil. O levantamento sobre a 

produção acadêmica do País, que será apresentado no capítulo seguinte, centrado 

nas teses e dissertações defendidas na educação matemática que investigaram os 

construtos dos afetos, indicou, para o construto atitudes, virada semelhante; de 

abordagens quantitativas e centradas no uso de escalas Likert nos anos 1990, para 

abordagens qualitativas com o uso de instrumentos variados nas décadas que se 

seguiram.  

Em resumo, a variedade de significados dados às atitudes forneceu diferentes 

definições, que podem ser classificadas em duas tipologias, segundo Zan e Di Martino 

(2014, p. 574, tradução nossa): 

1. Uma definição ‘simples’ da atitude, que a descreve como o grau de afeto 
positivo ou negativo associado a um determinado assunto. 

 
129 “attitude becomes ‘a construct of an observer’s desire to formulate a story to account for observations’, rather than ‘a 
quality of an individual’ […]” 
130 “… after McLeod’s manifesto, the shift in focus in research on attitude provokes a shift in perspectives and methods: a 
real revolution.” 
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2. Uma definição ‘multidimencional’, que reconhece três componentes de 
atitude: afetivo, cognitivo e comportamental.131 

Como abordado, tanto o modelo multidimensional tripartite quanto a definição 

simples de atitudes receberam questionamentos. Para Zan e Di Martino (2014), 

“ambas as definições parecem ser problemáticas.”132 Isso porque, na definição 

simples, ainda que uma atitude positiva signifique uma disposição emocional positiva 

e essa tenha relação com, por exemplo, escolhas individuais, não está claro que exista 

correlação entre disposição emocional e desempenho. “Além disso, uma disposição 

emocional positiva em relação à matemática é importante, mas não um valor em si: 

deve estar ligada a uma visão epistemologicamente correta da disciplina.”133 (p. 574, 

tradução nossa). No caso da definição multidimensional, há problemas em dois 

pontos. O primeiro reside na caracterização dicotômica positivo/negativo de 

elementos como emoções, crenças ou comportamento. O outro aspecto é o raciocínio 

circular, também já exposto. Daskalogianni e Simpson (2000), em artigo que enfoca o 

afeto evidenciado por crenças e emoções, e a cognição evidenciada pelo 

comportamento matemático, introduzem uma outra definição à tipologia, que Zan e Di 

Martino (2014) classificam como bidimensional. Daskalogianni e Simpson (2000), 

consideram que “Atitude é o amálgama das experiências emocionais de um tópico e 

as crenças sobre a natureza do tópico, o que leva a uma predisposição para responder 

com emoções semelhantes e expectativas semelhantes em contextos experienciais 

semelhantes.”134 (p. 222, tradução nossa). Desse modo, ao não incluírem o 

componente comportamental, a definição desses autores escapa do problema com o 

raciocínio circular encontrado na tipologia multidimensional.     

Na realidade da Itália, investigando como alunos relatam seu relacionamento 

com a matemática, Di Martino e Zan (2010) propõem o ensaio "Me and maths" (Eu e 

a Matemática) para mais de 1.600 alunos (distribuídos, em equivalência no Brasil, 

entre o ensino fundamental I e ensino médio). Os resultados do estudo convencem os 

autores de que para a transformação dos diagnósticos de atitude na matemática em 

 
131 “1. A “simple” definition of attitude which describes it as the positive or negative degree of affect associated to a certain 
subject. 2. A “multidimensional” definition which recognizes three components of the attitude: affective, cognitive, and 
behavioral.” 
132 “Both the definitions appear to be problematic.” 
133 “Moreover, a positive emotional disposition towards mathematics is important, but not a value per se: it should be linked 
with an epistemologically correct view of the discipline.” 
134 “Attitude is the amalgam of the emotional experiences of a topic and the beliefs about the nature of the topic, which leads 
to a predisposition to respond with similar emotions and similar expectations in similar experiential settings.” 
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um instrumento útil, tanto para pesquisadores quanto para professores, seria 

necessário relacionar o construto teórico à prática. Do estudo, a partir da análise de 

narrativas autobiográficas dos estudantes, emerge uma nova caracterização 

multidimensional das atitudes voltadas à matemática: o Modelo Tridimensional de 

Atitude (TMA).135 O modelo rompe com a bidimensionalidade positivo/negativo das 

atitudes, sugerindo diferentes dimensões para cada um dos seus componentes em 

relação à matemática. Considerando sua estrutura como uma proposição coerente 

com as recentes discussões no campo e por mostrar-se atualmente validado por sua 

disseminação no quadro teórico dos estudos mais relevantes na área dos afetos na 

educação matemática, tomar-se-á o TMA como referência fundamental para o 

construto atitude na presente tese.  

O Modelo Tridimensional de Atitude (TMA), Figura 8, de Di Martino e Zan (2010, 

p. 43 e tradução nossa), apresenta as seguintes dimensões estreitamente 

interconectadas:  

• disposição emocional em relação à matemática; 

• visão da matemática; 

• competência percebida em matemática. 

Ao levar explicitamente em conta as crenças, as emoções e a sua interrelação, 

o modelo atua, segundo Di Martino e Zan (2011), como uma ponte entre esses 

construtos. No entanto, para os autores, para se converter em uma ferramenta teórico-

didática adequada e eficaz, se faz necessário elaborar e utilizar instrumentos 

consistentes de observação capazes de levar em conta a complexidade do modelo 

(DI MARTINO; ZAN, 2011). 

 
135 “Three-dimensional Model for Attitude (TMA)” 
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Figura 8. Modelo Tridimensional de Atitude (TMA). 

 

 

Di Martino e Zan (2010, p. 44, tradução e negrito nossos), para sustentar o 

modelo, conjecturam sobre a definição de uma atitude negativa, que deveria ser 

sugerida se ao menos uma das dimensões for negativa: 

Se o perfil da atitude negativa precisa ser um instrumento eficaz tanto para o 
diagnóstico quanto para a intervenção, seria apropriado diminuir sua 
complexidade. Isso é possível, em particular, se reduzirmos cada dimensão 
a uma dicotomia: Disposição emocional: positiva/negativa; Visão da 
matemática: relacional / instrumental; Competência percebida: alta / 
baixa.136 

Assim, ao identificarem duas polaridades para cada dimensão da atitude os 

autores definem como negativa uma disposição emocional que resulta, por exemplo, 

da antipatia em relação à matemática, de uma baixa competência percebida e de uma 

visão instrumental da matemática. Deduz-se que uma atitude positiva em relação à 

matemática poderia se configurar como uma disposição emocional positiva resultante 

da simpatia em relação à matemática, uma elevada competência percebida e uma 

visão da matemática como relacional. “Curiosamente, em nossa amostra, [...] não há 

perfis em que uma disposição emocional negativa em relação à matemática esteja 

associada a uma visão relacional da matemática e uma alta competência 

percebida.”137 (DI MARTINO; ZAN, 2011, p. 478, tradução nossa). 

Di Martino e Zan (2015) afirmam que o Modelo TMA também se mostra 

adequado para caracterizar atitudes sobre diferentes assuntos e sujeitos envolvidos 

com matemática:  

 
136 “If the profile of negative attitude needs to be an effective instrument for both diagnosis and intervention, it would be 

appropriate to diminish its complexity. This is possible in particular, if we reduce each dimension to a dichotomy: – Emotional 
disposition: positive/negative. – Vision of mathematics: relational/instrumental. – Perceived competence: high/low.” 
137 “Interestingly, in our sample, […] there are no profiles in which a negative emotional disposition towards mathematics is 
associated with a relational view of mathematics and a high perceived competence.” 

Fonte: Di Martino e Zan (2010). 
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O modelo TMA, originalmente criado como modelo para as atitudes dos 
alunos em relação à matemática, também parece adequado para caracterizar 
atitudes em relação a tópicos específicos de matemática (geometria, álgebra 
etc.) e para investigar as atitudes em relação à matemática realizadas por 
diferentes grupos de pessoas (professores, adultos etc.). Por essa razão, o 
modelo de TMA tem sido usado recentemente para estudar e analisar a 
atitude de professores em serviço e pré-serviço em relação à matemática e 
seu ensino.138 (p. 68, tradução nossa).  

A revisão da literatura relacionada com à produção acadêmica no Brasil sobre 

atitudes na educação matemática (quarto capítulo dessa tese) identificou, desde o ano 

de 1995 até o ano de 2018, 39 produções, sendo 19 dissertações e 10 teses 

investigando o construto. Ainda que apenas 8 desses trabalhos tenham sido 

defendidos após 2010, ano de publicação do artigo de Di Martino e Zan (2010)139 que 

traz o Modelo TMA, em nenhuma tese ou dissertação sobre atitudes é possível 

encontrar referência a essa visão. De fato, de todo o levantamento realizado, que 

conta com um total de 68 trabalhos, somente a discussão teórica sobre o Domínio 

Afetivo, realizada por Martins (2018), faz alusão ao Modelo TMA. 

Ao contrário de indicar que a escolha teórica sobre a definição de atitudes – a 

partir das lentes do TMA – é incoerente, especificamente frente à realidade do campo 

no Brasil, o que se faz aqui é apontar as dúvidas em outro sentido: por que as 

pesquisas realizadas nas universidades brasileiras a respeito de atitudes na educação 

matemática estão centradas em modelos ainda oriundos da psicologia e cujas 

propostas têm sofrido constantes questionamentos ao longo de ao menos três 

décadas? Na discussão sobre a revisão da literatura (Capítulo 4) são abordadas 

algumas ideias a esse respeito. 

 

3.1.4 Emoções 

 

Buerk (1982), discutindo especialmente a relação emocional de mulheres 

adultas com a matemática, afirma que muitos estudantes enxergam a disciplina 

apenas como algo voltado à memorização, à prática e ao respeito preciso a uma 

 
138 “The TMA model, originally created as a model for students’ attitudes towards mathematics, also appears suitable for 

characterizing attitudes towards specific mathematics topics (geometry, algebra, etc.) and for investigating the attitudes 
towards mathematics held by different groups of people (teachers, adults, etc.). For this reason, the TMA model has recently 
been used to study and analyse in-service and pre-service primary teachers’ attitude towards mathematics and its teaching” 
139 Segundo dados disponíveis na plataforma Scopus (www.scopus.com/), os artigos de Di Martino e Zan (2010, 2011) foram 
citados 81 vezes. No Google Scholar (scholar.google.com) os dois artigos dos autores somam 403 citações [conforme busca 
realizada no dia 26 de junho de 2019]   

http://www.scopus.com/
https://scholar.google.com/
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sequência de métodos, o que costumaria levar, consequentemente, ao desconforto 

frente a essa área e à necessidade de se sanar esse problema para que seja possível 

ao sujeito se sentir à vontade com a disciplina. Mas, se faz uso de Buerk (1982) no 

início desse texto sobre emoções porque, entre outros motivos, a pesquisadora abre 

seu artigo “Uma experiência com algumas mulheres capazes que evitam a 

matemática”140 retratando poderosa e friamente – ou seria intensa e emocionalmente? 

– a relação das pessoas com a matemática de um modo que é possível adjetivar, no 

mínimo, como conflituoso:  

E no oitavo dia, Deus criou a matemática. Ele tomou aço inoxidável, e ele o 
desenrolou, e ele o transformou em uma cerca de quarenta côvados de altura 
e infinitos côvados de comprimento. E nessa cerca, em precisas letras 
maiúsculas, ele publicou regras, teoremas, axiomas e apontou advertências. 
‘Inverta e multiplique.’ ‘O quadrado da hipotenusa é três decibéis mais alto 
que uma mão batendo palmas.’ ‘Sempre faça o que tiver entre parênteses 
primeiro’. E quando ele terminou, ele disse: ‘De um lado dessa cerca residirão 
aqueles que são bons em matemática. E do outro ficarão aqueles que são 
maus em matemática, e ai deles, porque eles devem chorar e ranger seus 
dentes.’ A matemática me faz pensar em uma parede de aço inoxidável - 
dura, fria, lisa, sem apoio, tudo o que faz é brilhar de volta para mim. 
Aproxime-se dela, coloque o nariz contra ela, ela não dá nada de volta, você 
não pode marcá-la, ela não toma a sua forma, não tem nenhum cheiro, tudo 
o que faz é tornar seu nariz frio. Eu gosto do seu brilho - ela parece inteligente, 
inteligente de uma maneira gelada. Mas eu me ressinto de sua fria 
impenetrabilidade, seu brilho arrogante.141 (BUERK, 1982, p.19, tradução 
nossa). 

Ao materializá-la em algo concreto, ainda mais como um objeto palpável 

produzido por uma entidade toda poderosa e não física, Buerk (1982) descreve 

nossas projeções, nossos afetos, nossos conflitos, a relação e a visão do ser humano 

sobre e com a matemática: sua frieza, sua rigidez, sua impenetrabilidade, seu brilho, 

sua arrogância; o desempenho, a capacidade das pessoas...  Quão importante é essa 

área do conhecimento humano, tão valiosa para nós que teria sido materializada após 

a suposta criação judaico-cristã do mundo e responsável por separar os bons dos 

maus nessa alegoria de Buerk (1982)? Quão ricas em emoções são as práticas que 

 
140 “An Experience with Some Able Women Who Avoid Mathematics” 
141 “And on the eighth day, God created mathematics. He took stainless steel, and he rolled it out thin, and he made it into a 
fence forty cubits high, and infinite cubits long. And on this fence, in fair capitals, he did print rules, theorems, axioms and 
pointed reminders. ‘Invert and multiply.' ‘The square on the hypotenuse is three decibels louder than one hand clapping.’ 
'Always do what's in the parentheses first.' And when he was finished, he said 'On one side of this fence will reside those who 
are good at math. And on the other will remain those who are bad at math, and woe unto them, for they shall weep and 
gnash their teeth.’ Math does make me think of a stainless steel wall - hard, cold, smooth, offering no handhold, all it does is 
glint back at me. Edge up to it, put your nose against it, it doesn't give anything back, you can't put a dent in it, it doesn't take 
your shape, it doesn't have any smell, all it does is make your nose cold. I like the shine of it - it does look smart, intelligent in 
an icy way. But I resent its cold impenetrability, its supercilious glare.”  
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a envolvem? Quão entremeadas por afetos das pessoas e impactantes nos ambientes 

de aprendizagem? 

Pekrun (2011) arranha a superfície dessas questões ao dizer que os ambientes 

de aprendizagem são ricos em emoções. O que, de fato, é difícil de se negar, ainda 

mais se quem pensa sobre essas questões puder lembrar de seu tempo como aluno 

na educação básica ou tenha tido alguma experiência como professor em qualquer 

nível. Mais simples ainda é imaginar que qualquer pessoa que tenha prestado a 

mínima atenção em uma sala de aula, na qual interagem alunos – ou alunos e seus 

materiais para aprendizagem –, alunos e educadores ou mesmo somente educadores 

em formação, pode corroborar a assertiva sobre a abundância de emoções nos 

espaços de aprendizagem. Pekrun (2011) estimula a reflexão sobre a questão:    

Lembre-se da última vez que você estudou algum material educacional? 
Dependendo de seus objetivos e do conteúdo do material, você pode ter 
gostado de aprender ou ter ficado entediado, ter passado o tempo alienado 
ou ter se frustrado com muitos obstáculos, sentido orgulho de seu progresso 
ou confuso e vergonhado pela falta de sucesso. Além disso, essas diversas 
emoções afetaram seu esforço, motivação para persistir, estratégias para 
aprender e conceitos cognitivos - mesmo se você não estivesse ciente desses 
efeitos.142 (p. 23, tradução nossa).  

“As emoções são tanto experienciais no ambiente educacional como 

instrumentais para o desempenho acadêmico e crescimento pessoal.”143 (PEKRUN; 

LINNERBRINK-GARCIA, 2014, p.1, tradução nossa). Experienciais porque é possível 

sentir prazer em um projeto desafiador e essa emoção pode promover, 

instrumentalmente, a criatividade, o planejamento, a solução criativa de problemas. 

Por outro lado, a ansiedade excessiva em provas escolares pode interferir, por 

exemplo, no desempenho acadêmico dos alunos. E as emoções são tão importantes 

para alunos quanto para professores e gestores (PEKRUN; LINNERBRINK-GARCIA, 

2014). Sim, ambientes de aprendizagem são ricos em emoções e as pesquisas dão 

razão às afirmações sobre as emoções dos estudantes, ainda que até recentemente 

esse construto dos afetos não tenha recebido muita atenção dos pesquisadores 

(PEKRUN, 2011).  

 
142 “Remember the last time you studied some educational material? Depending on your goals and the contents of the 
material, you may have enjoyed learning or been bored, experienced flow forgetting time or been frustrated about too many 
obstacles, felt proud of your progress or confused and ashamed of lack of accomplishment. Furthermore, these diverse 
emotions affected your effort, motivation to persist, strategies for learning, and cognitive concepts – even if you were 
unaware of these effects.” 
143 “Emotions are both experienced in the educational setting as well as instrumental for academic achievement and personal 
growth.” 
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Igualmente como nos construtos crenças e atitudes, discutidos anteriormente, 

há um nítido e necessário imbricamento entre os elementos que compõem o Domínio 

Afetivo, tanto no que diz respeito à sua funcionalidade – seja em resposta a estímulos 

ou na produção de disposições emocionais etc. – quanto no que permite a melhor 

compreensão das suas configurações e a do Domínio do qual fazem parte ativa. Os 

construtos dos afetos, ao mesmo tempo que dialogam entre si, formam um ou mais 

sistemas dinâmicos que também interagem e formam outros super ou subsistemas 

que intercambiam componentes, códigos, produtos etc. As emoções, muitas vezes 

nomeadas como sentimentos, são geralmente conceitualizadas como sendo as 

respostas afetivas a uma dada situação temporária e instável (GROOTEMBOER; 

MARSHMAN, 2016) e têm sido foco de pesquisas para compreender como impactam 

e interagem na cognição e na conação144, como influenciam a aprendizagem, como 

estão relacionadas ao desempenho em matemática, como interferem na prática 

pedagógica de professores, como podem ser compreendidas pela neurociência, como 

são reguladas ou mesmo abordadas como componente indispensável à sobrevivência 

humana, entre diferentes objetivos (DEBELLIS; GOLDIN,1997, 2006; GOLDIN, 2000, 

2002, 2004; GÓMEZ-CHACÓN, 2000, 2011, 2015; HANNULA, 2001, 2002; EVANS, 

2002, 2006; SCHLÖGLMANN, 2002, 2003; MANRIQUE, 2003, 2004; LILJEDAHL, 

2005; PEKRUN, 2011; FORD; GROSS, 2018, entre inúmeros outros). Entretanto, do 

mesmo modo que os demais elementos do mosaico de afetos no campo da educação 

matemática, a definição do construto não goza de apenas uma conceitualização e, 

portanto, também esse tem sido um dos focos das discussões dos pesquisadores 

dentro da área. 

Ainda que na primeira metade do século XX a perspectiva vigente tenha sido a 

de que as emoções não estavam envolvidas nas atividades matemáticas, essa visão 

mudou e uma nova perspectiva se consolidou ao longo do tempo. Xolocotzin (2017) 

exemplifica essa transição:  

Gillette (1901) argumentou que a natureza abstrata das verdades 
matemáticas a distancia das experiências mundanas. Portanto, a matemática 
não provoca reações emocionais no leigo. Seguindo esse raciocínio, é lógico 
concluir que as emoções e a matemática são dimensões fundamentalmente 
separadas da experiência humana. [...] Polya (1945) propôs a integração das 

 
144 “Conação abrange as necessidades, motivações, desejos, metas, escolhas e propósitos significativos das pessoas, e como 
eles são (ou não) cumpridos.” (GOLDIN, 2019, p. 112, tradução nossa). “Conation encompasses individuals’ experienced 
needs, drives, desires, goals, choices, and meaningful purposes, and how these are (or are not) fulfilled.” [GOLDIN, Gerald A. 
Exploring a Conative Perspective on Mathematical Engagement. In: Affect in Mathematical Modeling. Cham: Springer, 2019. 
p. 111-129.] 
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emoções na análise da atividade matemática, especificamente em relação à 
resolução de problemas. Ele argumentou que ‘ensinar a resolver problemas 
é a educação da vontade’ (p. 94), sugerindo que os alunos precisam se 
familiarizar com a luta emocional que é necessária para encontrar uma 
solução.145 (p. 4, tradução nossa). 

Dessa nova perspectiva, o estudo da ansiedade matemática passou a ser a 

linha de pesquisa que ligava a matemática aos fenômenos emocionais. 

(XOLOCOTZIN, 2017). A ansiedade, por exemplo, é uma emoção desagradável de 

medo e direcionada a uma expectativa no futuro, geralmente desproporcional frente à 

realidade. Foi enfocando a ansiedade matemática que a psicologia social iniciou, mais 

intensamente nos 1970, a pesquisa dos afetos na matemática (HANNULA, 2014), que 

demorou a receber atenção em parte pelo fato de que as pesquisas estavam voltadas 

a fatores estáveis e que pudessem ser medidos por questionários (MCLEOD, 1992) 

e, provavelmente, devido ao maior direcionamento dado aos resultados cognitivos da 

escolarização (PEKRUN; LINNERBRINK-GARCIA, 2014). Para expressar essas 

observações, McLeod (1992) apresenta: 

[...] a maioria das pesquisas no passado examinou os produtos, não os 
processos, e as crenças e atitudes, e não as emoções. No entanto, tem 
havido uma série de estudos que analisaram os processos envolvidos na 
aprendizagem da matemática, e esses estudos têm, por vezes, prestado 
atenção às emoções. Certamente, a tendência atual em direção a estudos 
detalhados de um pequeno número de sujeitos permite ao pesquisador estar 
ciente da relação entre as emoções e o processamento cognitivo; tal 
consciência não foi possível em estudos tradicionais de larga escala de 
fatores afetivos.146 (p. 582, tradução nossa). 

 Bloom e Broder (1950) (apud McLeod, 1992, p. 582) representam, na metade 

do século XX, uma das primeiras pesquisas sobre resolução de problemas que 

buscavam também investigar o engajamento dos alunos e períodos de frustração 

correlacionados. No começo dos anos 1980, além de Buerk (1982), estudando 

mulheres adultas e a sua relação emocional com a matemática, o livro de Buxton 

(1981), sobre ansiedade matemática chamado “Você entra em pânico com a 

 
145 “Gillette (1901) argued that the abstract nature of mathematical truths makes them distant from mundane experiences. 
Therefore, mathematics does not provoke any emotional reactions in the layman. Following this rationale, it is logical to 
conclude that emotions and mathematics are fundamentally separated dimensions of human experience. […] Polya (1945) 
proposed the integration of emotions in the analysis of mathematical activity, specifically in relation to problem solving. He 
argued that “teaching to solve problems is education of the will” (p.  94), suggesting that students need to become familiar 
with the emotional struggle that is required to find a solution.” 
146 “[…] most research in the past has looked at products, not at processes, and at beliefs and attitudes rather than emotions. 
However, there have been a number of studies that have looked at the processes involved in learning mathematics, and these 
studies have sometimes paid attention to the emotions. Certainly the current trend toward detailed studies of a small number 
of subjects allows the researcher to be aware of the relationship between the emotions and cognitive processing; such an 
awareness was not possible in traditional large-scale studies of affective factors.” 
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matemática?”147, o de Mason et al. (1982), sobre a construção da confiança em 

alunos, chamado “Pensando matematicamente”148, bem como o de Brown e Walter 

(1983), intitulado “A arte da proposição de problemas”149, retratam alguns dos estudos 

sobre a relação entre emoção e a resolução de problemas matemáticos. 

 McLeod (1992) resume, nos primeiros anos de 1990, que as 

pesquisas sobre respostas emocionais à matemática foram realizadas, mas 
nunca tiveram um papel proeminente na pesquisa sobre o domínio afetivo na 
matemática. Um grande problema tem sido a falta de uma estrutura teórica 
dentro da qual interpretar o papel das emoções na aprendizagem da 
matemática.150 (p. 583, tradução nossa). 

Nos anos 1990 e 2000, Hembree (1990) concluiu, a partir de meta-análise de 

151 estudos, que a ansiedade matemática está ligada ao baixo aproveitamento na 

matemática e às ansiedades em relação aos testes em geral, além de detectar que 

estudantes do sexo feminino são mais propensos à ansiedade (e lidam melhor com 

ela) do que os do sexo masculino. Harper e Daane (1998) verificaram, a partir de 

estudo com 53 sujeitos, que a ansiedade matemática é persistente em futuros 

professores do ensino fundamental; Ma (1999) apontou correlação significativa entre 

ansiedade matemática e desempenho na matemática a partir de uma meta-análise de 

26 estudos focados nessa questão; Peskoff (2000) avaliou a relação entre o nível de 

ansiedade matemática dos estudantes universitários e as estratégias que eles 

empregam para lidar com isso; Evans (2002) investigou vários aspectos da conexão 

entre a matemática e as emoções, como a unidade entre pensamento e emoção na 

atividade matemática, as diferenças sociais relacionadas com desempenho, 

ansiedade e confiança, a compreensão da relação do pensamento com o 

desempenho numérico relacionados ao contexto; Ashcraft (2002) discute o que se 

aprendeu sobre a ansiedade matemática nos últimos 30 anos; Ashcraft e Ridley 

(2005) realizaram extensa revisão sobre a temática da ansiedade matemática;  

Macher et al. (2012) pesquisaram a relação entre a ansiedade estatística, 

 
147 “Do you panic about maths?” – O trabalho apresenta relatos de adultos sobre a reação emocional em tarefas de 
matemática. Os adultos participantes descrevem estados de excitação fisiológica durante o pânico que experienciam, de tal 
modo incontrolável, que sentem dificuldades de concentração durante as atividades. 
148 “Thinking mathematically” – Trata da experiência de satisfação (“Aha!") durante a resolução de problemas matemáticos, 

apresentando sugestões de encorajamento a alunos para que possam a apreciar e prever experiências emocionais positivas 
na aprendizagem da matemática. 
149 “The Art of Problem Posing” – Apresenta uma visão positiva ao discutir como conjecturas pode ser fonte de alegria para 
os estudantes de matemática. 
150 “… research on emotional responses to mathematics has been conducted, but it has never played a prominent part in 
research on the affective domain in mathematics. A major problem has been the lack of a theoretical framework within which 
to interpret the role of the emotions in the learning of mathematics” 
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características individuais e performance acadêmica; Radisic et al. (2015), baseado 

na teoria valor-controle, exploram possíveis correlatos da ansiedade matemática, 

apresentando dados que sugerem que elevados níveis de ansiedade em estudantes 

são um problema sistêmico; Suárez-Pellicioni et al. (2016) fornecem uma revisão 

atualizada sobre a ansiedade matemática, seus impactos, bases fisiológicas e 

neurocientíficas, buscando explicar seus efeitos negativos no desempenho; Chang e 

Beilock (2016) apresentam uma revisão que explora os aspectos comportamentais e 

psicofisiológicos que tentam esclarecer os mecanismos da relação entre a ansiedade 

matemática e o desempenho em matemática.  Em resumo, foi um período no qual foi 

dada bastante atenção à ansiedade matemática, especialmente em três pontos, como 

destaca Evans (2002): 

a relação entre ansiedade e desempenho; diferenças sociais (gênero, classe 
social) e ansiedade; se a ansiedade é um traço geral (ou padrão de resposta) 
da pessoa, ou se ela precisa ser considerada específica do contexto: como 
ansiedade de teste151 ou como ansiedade matemática, por exemplo.152 (p. 42, 
tradução nossa). 

Schutz et al. (2014) observam que as pesquisas voltadas à compreensão das 

emoções realmente se concentraram na ansiedade de teste, com mais de mil 

publicações a esse respeito e sendo realizadas em vários países. Segundo Pekrun e 

Linnerbrink-Garcia (2014), o número de estudos focando as emoções de alunos e 

professores aumentou constantemente, com chamadas para pesquisas empíricas que 

levaram a exploração das emoções relacionadas ao ensino e à aprendizagem, 

deixando “claro que o interesse pela pesquisa sobre emoções na educação cresceu 

substancialmente.”153 (p. 2, tradução nossa) e que há uma ênfase na base social e a 

na organização social do afeto (EVANS, 2006). 

Segundo Gómez-Chacón (2017), há coerência em alguns aspectos do que vem 

sendo discutido sobre emoções dentro do campo. Desse modo, as emoções: a) estão 

conectadas aos objetivos e ao sistema de valores pessoais; b) estão associadas a 

reações fisiológicas, diferindo da parte não emocional da cognição; e c) são vistas do 

 
151 A ansiedade de teste é definida por Zeidner (1998) como a ansiedade relacionada à realização de provas e exames, à 
ameaça de reprovação nesses testes e suas consequências negativas. [ZEIDNER, Moshe. Test anxiety: The state of the art. 
Springer Science & Business Media, 1998.]  
152 “the relationship between anxiety and performance; social differences (gender, social class) and anxiety; whether anxiety 
is a general trait (or pattern of response) of the person, or whether it needs to be considered as specific to the context: as 
test anxiety, or as mathematics anxiety, for example.” 
153 “[…] it is clear that interest in research on emotions in education has grown substantially.” 
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ponto de vista funcional, desempenhando papel de liderança na dimensão adaptativa 

dos seres humanos.  

Nessa construção do campo, é fundamental também destacar McLeod e 

Adams (1989) na base desse movimento iniciado nos anos 1990, pois se configuram 

em um importante componente do quadro teórico sobre emoções. O trabalho dos 

autores é uma das obras mais influentes sobre afetos na educação matemática (ZAN 

et al., 2006), introduzindo conceitos que se tornaram centrais nas pesquisas 

posteriores, como a confiança do aluno; o interesse e a curiosidade; a integração da 

emoção com a cognição matemática; a metacognição; os determinantes pessoais, 

sociais e culturais da experiência emocional; as emoções na sala de aula; e as 

emoções dos professores (XOLOCOTZIN, 2017).  

Evans (2006) reforça a ideia da ênfase nas emoções em comparação com 

períodos anteriores a esse turning point, quando crenças e atitudes eram o principal 

foco, apresentando razões para essa tendência (p. 235, tradução nossa): 

Pesquisadores da educação matemática tendem a construir seus quadros 
conceituais dos afetos a partir dos de psicólogos, que por sua vez tendem 
a se concentrar em emoções "mais quentes", mais viscerais, ao invés de 
toda a gama de afetos. 
O foco nas emoções permite a descrição de qualquer atividade carregada 
de afeto, como a resolução de problemas matemáticos, como um 
processo que se desdobra dinamicamente.  
A atividade pode ser descrita em contexto, de modo a avaliar o papel 
desempenhado pela interação social, cultura de sala de aula e discursos 
pedagógicos (e outros) no pensamento e desempenho matemáticos. 
As formas mais duráveis de afeto, atitudes e crenças podem ser 
entendidas como tendo base nas emoções mais transitórias.154 

Assim, de modo complementar a Evans (2006), Xolocotzin (2017) aponta os 

avanços que permitiram que se estabelecessem os fundamentos das pesquisas 

contemporâneas sobre emoções: a descrição de mecanismos elementares que levam 

a respostas emocionais; a caracterização de emoções básicas universais definidas a 

partir de um abordagem evolutiva; a retomada das dimensões sociais e culturais das 

emoções; e a abordagem que considera a correspondência entre as emoções e 

sensações das pessoas com a racionalidade humana. 

 
154 “Mathematics education researchers have tended to take their conceptual frameworks on affect from psychologists, who 
in turn have tended to focus on ‘hotter’, more visceral emotion, rather than the whole range of affect; A focus on emotions 
allows description of any affect-laden activity, such as mathematical problem-solving, as a process which unfolds dynamically; 
The activity can be described in context, so as to assess the role played by social interaction, classroom culture and pedagogic 
(and other) discourses in mathematical thinking and performance; The more durable forms of affect, attitudes and beliefs 
can be understood to have a basis in the more transitory emotions.” 
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Colocadas as bases e os avanços sobre emoções na educação Matemática, 

que definição ou definições é possível apontar sobre esse construto do Domínio 

Afetivo? Enquanto a abordagem construtivista de Mandler (1989), que impactou 

fortemente a visão de McLeod (1992) sobre afetos – e também a de muitas pesquisas 

posteriores –, considerava as emoções como uma reação visceral relacionada à 

discrepância em relação a uma expectativa seguida por uma avaliação cognitiva, 

Hannula (2014) afirma que existem várias outras definições das emoções, no geral 

produzidas a partir da tradição darwinista, da freudiana e da cognitiva, mas havendo 

consenso sobre os processos nos quais consistem as emoções: os fisiológicos, de 

regulação do organismo; os experienciais, de regulação do comportamento; e os de 

expressão, que regulam a coordenação social. Além disso, diz Hannula (2014, p. 24, 

tradução nossa),  

a maioria das teorias da emoção concorda que as emoções estão 
intimamente relacionadas aos objetivos pessoais e que elas têm um papel 
importante no enfrentamento e na adaptação humana. A emoção negativa 
(por exemplo, a frustração) é experimentada quando o progresso em direção 
a um objetivo (por exemplo, resolver uma tarefa) é evitado, e eles podem 
sugerir abordagens (por exemplo, desistir dessa tarefa e tentar outra) para 
superar as causas percebidas. As emoções positivas, por outro lado, são 
experimentadas quando o progresso é suave. As emoções são uma parte 
importante das memórias e elas influenciarão a escolha de estratégias no 
futuro.155 

Considerando o modelo de McLeod (1992) e a visão de Mandler (1989), que 

trata as emoções como menos estáveis do que crenças e atitudes, com as crenças 

influenciando o início das emoções e as reações emocionais repetidas originando as 

atitudes, Philipp (2007) apresenta a seguinte definição de emoções:  

Emoções - sentimentos ou estados de consciência, distintos da cognição. As 
emoções mudam mais rapidamente e são sentidas mais intensamente do que 
atitudes e crenças. Emoções podem ser positivas (por exemplo, a sensação 
de “aha”) ou negativas (por exemplo, a sensação de pânico). Emoções são 
menos cognitivas do que atitudes.156 (p. 259, tradução nossa). 

Como já abordado, esse modelo cognitivo-construtivista descreve a 

experiência emocional baseada em dois sistemas, a excitação e a análise de 

 
155 “[…] most emotion theories agree that emotions are closely related to personal goals and that they have an important 
role in human coping and adaptation. Negative emotion (e.g., frustration) is experienced when progress towards a goal (e.g., 
solving a task) is prevented, and they may suggest approaches (e.g., give up that task and try another) to overcome the 
perceived causes. Positive emotions, on the other hand, are experienced when progress is smooth. Emotions are an important 
part of memories and they will influence the choice of strategies in the future.” 
156 “Emotions—feelings or states of consciousness, distinguished from cognition. Emotions change more rapidly and are felt 
more intensely than attitudes and beliefs. Emotions may be positive (e.g., the feeling of “aha”) or negative (e.g., the feeling 
of panic). Emotions are less cognitive than attitudes.” 
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significado da seguinte forma, de acordo com Zan et al. (2006, p. 115, tradução 

nossa): 

(i) uma discrepância entre as expectativas do indivíduo e as demandas da 
atividade contínua leva à excitação visceral; 

(ii) a excitação fisiológica, por um lado, e a avaliação da situação pela pessoa, 
por outro lado, levam à "construção" da emoção; e 

(iii)  a experiência da emoção pode levar a uma redução da capacidade 
consciente disponível para solução de problemas (porque o processo de 
construção emocional em si, nessa visão, requer capacidade 
consciente).157 

Essa visão das emoções é substancialmente comportamentalista: em uma 

ponta, a ideia de estímulo é behaviorista e, na outra ponta, a visão do sujeito 

individualmente lidando com um ambiente não histórico por meio de esquemas e 

representações funda-se no racionalismo tradicional (RADFORD, 2015). Desse modo, 

o presente trabalho adere a uma posição histórico-sociocultural das emoções. 

Parafraseando Radford (2015), considera-se as emoções como um fenômeno cultural, 

uma forma de subjetividade promovida pela cultura, no qual a excitação fisiológica que 

está na sua origem evolui para uma emoção psíquica para além dos aspectos 

biológicos. Assim, “evocado por um elemento concreto no mundo, o fenômeno 

fisiológico [...] ocorre em um mundo de significados culturais onde é avaliado, rotulado 

e sentido de várias maneiras.”158 (p. 32, tradução nossa). Recapitulando,  

do ponto de vista histórico-cultural, as emoções são simultaneamente 
fenômenos subjetivos e culturais; estão entrincheiradas em processos 
fisiológicos e categorias conceituais e éticas através das quais os indivíduos 
percebem, compreendem, refletem e agem no mundo. Seu elo subjetivo-
social encontra-se na natureza dupla dos motivos, que são sempre pessoais 
e culturais.159 (RADFORD, 2015, p. 35, tradução nossa).  

Evans (2006) aponta aspectos-chave das emoções, baseando-se em 

premissas de cientistas sociais, psicólogos, sociólogos e psicanalistas, que reforçam 

o argumento de Radford (2015). Para o autor, há consenso sobre a importância de 

três aspectos fundamentais dos estados emocionais: “(a) processos corporais, 

incluindo o cérebro, mas também nervos e órgãos (por exemplo, coração, estômago); 

 
157 “(i) a discrepancy between the individual’s expectations and the demands of ongoing activity leads to visceral arousal; (ii) 
the physiological arousal, on the one hand, and the person’s evaluation of the situation, on the other, lead to the 
‘construction’ of emotion; and (iii) experiencing emotion may lead to a reduction in conscious capacity available for problem-
solving (because the process of emotional construction itself, in this view, requires conscious capacity).” 
158 “Elicited by a concrete element in the world, the physiological phenomenon—i.e., the emotional feeling or uncontrollably 
bodily changes — occurs in a world of cultural significations where it comes to be appraised, labeled, and sensed variously.” 
159 “… from a cultural-historical perspective, emotions are both subjective and cultural phenomena simultaneously; they are 
entrenched in physiological processes and conceptual and ethical categories through which individuals perceive, understand, 
reflect, and act in the world. Their subjective-social link is to be found in the double-faced nature of motives, which are always 
personal and cultural” 
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(b) expressão comportamental (incluindo verbal); e (c) experiência subjetiva ou 

"sentimento".160 (EVANS, 2006, p. 235, tradução nossa). Evans (2006) faz 

observações consonantes com Radford (2015). Assim, sobre a expressão 

comportamental e as formas de sentir, o autor afirma que esses são aspectos ao 

menos parcialmente aprendidos em contextos sociais e que, além disso, “os teóricos 

sociais que argumentaram que o corpo é a matéria-prima da organização social e 

cultural sugeririam que os processos corporais também deveriam ser incluídos como 

sociais”161 (EVANS, 2006, p. 236, tradução nossa).  

Para Radford (2015), as emoções estão intrinsecamente ligadas ao 

pensamento, e o pensamento é corporificado e emocional, não havendo divisão entre 

corpo, pensamento e emoção. Desse modo, trazendo a discussão para a matemática, 

é possível dizer que o ser humano é capazes de realizar qualquer coisa em 

matemática, inclusive cálculos, “e podemos fazê-lo sentindo tédio, emoção, excitação 

[...] o que não podemos fazer é simplesmente não sentir nada”162 (p. 33, tradução 

nossa). Embora possam refletir fenômenos que estão dentro da compreensão pessoal 

do sujeito interessado nelas, as emoções não podem ser interpretadas de modo 

apenas geral163, pois “estão bastante entrincheiradas na ética e em outras categorias 

culturais através das quais as emoções se tornam pessoais e culturais ao mesmo 

tempo.”164 (p. 44, tradução nossa). Esse construto, para o autor, é parte fundamental 

dos processos de subjetivação nas práticas sociais e políticas, nas quais o ser humano 

se posiciona como sujeito cultural.  

Nas perspectivas social-cognitivista e construtivista, a emoção é explicada 

como sendo a interrupção de um plano/esquema como resultado de processos 

cognitivos: “avaliação de uma situação, atribuição de causalidade, avaliação de 

 
160 “(a) bodily processes, including the brain, but also nerves and organs (e.g. heart, stomach); (b) behavioural (including 
verbal) expression; and (c) subjective experience or “feeling”. 
161 “[…] social theorists who have argued that the body is the raw material of social and cultural organization would suggest 
that (a) bodily processes should be included as social, too.” 
162 “we can do it while feeling boredom, thrill, excitement […] what we cannot do is simply feel nothing.” 
163 Até por considerarmos que as emoções não devam ser interpretadas de modo genérico ou geral, na análise de nossos 
dados vamos levar em conta um número reduzido de emoções (e seus possíveis sinônimos), por serem basilares, conforme 
Hannula (2002):  felicidade [alegria, contentamento etc.], tristeza [infelicidade, descontentamento etc.], medo [pavor, horror 
etc.], raiva [irritação, fúria etc.], repulsa [aversão, repúdio etc.] e interesse [atenção, curiosidade etc.]. Segundo Shuman e 
Scherer (2014), as emoções básicas estão relacionadas às necessidades fundamentais de sobrevivência, repetindo-se na 
evolução humana; acredita-se que sejam universalmente compartilhadas por humanos e ocorram de forma semelhante em 
espécies relacionadas. 
164 “are rather entrenched in ethical and other cultural categories through which emotions become personal and cultural at 
the same time.” 
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expectativas e objetivos e conformidade com regras sociais.”165 (GÓMEZ-CHACÓN, 

2017, p. 45, tradução nossa). Nessas teorias a ideia é integrar dois polos que estão 

em oposição nas teorias tradicionais sobre emoções: o inato e o construído, o básico 

e o derivado, o subjetivo e o social, o estático e o dinâmico, e se o afeto ou a cognição 

são primários na determinação dos estados emocionais (MASCOLO et al., 2000; 

GÓMEZ-CHACÓN, 2017). Ao se considerar a posição histórico-sociocultural 

defendida por Radford (2015), é preciso também integrar o aspecto histórico à 

compreensão das emoções. Nessa medida, embora não se tenha colocado acima a 

dicotomia entre a-histórico e histórico, o que se observa nas teorias tradicionais é que 

esse aspecto é deixado de lado e, portanto, se faz necessário reforçar a sua 

visibilidade a partir de uma abordagem sistêmica, apresentada a seguir. 

Gómez-Chacón (2017), baseada em Mascolo et al. (2000), apresenta uma 

abordagem sistêmica do desenvolvimento emocional considerando quatro afirmações 

básicas: 

1. Estados emocionais e experiências compreendem processos 
multicomponentes. 
2. A experiência emocional surge através da regulação mútua dos 
componentes do sistema ao longo do tempo e dentro dos contextos. 
3. Os contextos sensíveis, que constituem um desses componentes do 
sistema, não apenas atuam de forma autônoma e se autoajustam, mas estão 
sujeitos a mudanças no contexto social. 
4. A experiência emocional se auto-organiza em uma série de modelos (ou 
atratores) mais ou menos estáveis, classificados por grau de variação.166 (p. 
46, tradução nossa). 

Considerando essas afirmações básicas, a abordagem sistêmica das emoções 

é guiada por três fundamentos:  

1. No primeiro fundamento, a ênfase no processo emocional, as emoções são 
caracterizadas como episódios em que os sistemas de avaliação, afeto e 
comportamento (ação) coatuam dinamicamente. As emoções surgem através 
das interações entre os domínios cognitivo (avaliação), afetivo (sistema 
nervoso autônomo e monitor) e conativo (motor e motivacional). Emoções 
não são, portanto, respostas biológicas automáticas, mas sim um produto de 
interação social, no qual respostas emocionais são avaliadas e gerenciadas 
com base nas ideologias e princípios de um indivíduo. Essa gestão não se 
limita à expressão; estende-se à experiência emocional. As emoções são o 
produto das avaliações e reavaliações das pessoas com base na experiência, 
sua rede de apoio e confronto social em face de estímulos dados. 

 
165 “assessment of a situation, attribution of causality, evaluation of expectations, and objectives and conformity to social 

rules.” 
166 “1. Emotional states and experiences comprise multicomponent processes. 2. Emotional experience emerges through the 
mutual regulation of system components over time and within contexts. 3. Sensitive contexts, which constitute one such 
system component, not only act autonomously and self-adjust but are subject to changes in the social context. 4. Emotional 
experience self-organizes in a series of more or less stable models (or attractors), ranked by degree of variation.” 
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2. A abordagem sistêmica não é caótica, mas governada por uma ontologia 
de contextos específicos. Emoções tendem a se auto-organizar em um 
número finito de modelos, em outras palavras, emoções básicas. No entanto, 
as diferenças interindividuais existem claramente. Emoções não são 
respostas automáticas ou consequência do desencadeamento de processos 
fisiológicos; elas são o resultado complexo da aprendizagem, influência social 
e interpretação individual. 
3. Da perspectiva sistêmica, a experiência emocional está situada dentro de 
um contexto social-histórico. As emoções são um construto sociocognitivo, 
ou seja, sua origem e realidade são sociais e são construídas sobre atitudes 
e papéis sociais transitórios, vivenciados como paixões baseadas na 
linguagem e na moral de uma determinada cultura.167 (GÓMEZ-CHACÓN, 
2017, p. 46, tradução nossa).  

Ao ver as emoções envolvendo processos psicológicos coordenados e serem 

consideradas fenômenos multidimensionais que incluem componentes afetivos, 

cognitivos, fisiológicos, motivacionais e expressivos (SHUMAN; SCHERER, 2014), ao 

se tomar o exemplo dado por Pekrun e Linnenbrink-Garcia (2014) a seguir, é 

indispensável considerar a influência dos aspectos histórico-socioculturais, é 

indispensável e necessário tomar a perspectiva sistêmica como um referencial para 

lançar uma luz mais ampla sobre a leitura do texto que procura ilustrar esse fenômeno 

de modo simples: 

a ansiedade de um aluno antes de um exame pode ser composta de 
sentimentos nervosos e inquietantes (afetivos), preocupações com o 
fracasso do exame (cognitivas), aumento da frequência cardíaca ou 
sudorese (fisiológicos), impulsos para escapar da situação (motivacionais) 
e uma expressão facial ansiosa (expressivas)168 (PEKRUN; LINNENBRINK-
GARCIA, 2014, p. 2, tradução e negrito nossos).  

Ou seja, ao analisar as emoções, nossas ou alheias – e no  exemplo acima, 

nas de “um aluno” –, não se pode ignorar que “sentimentos nervosos e inquietantes” 

dizem respeito às emoções de um sujeito inserido na sociedade, incorporado em 

grupos sociais de características diversas, tanto em tamanho, composição etária, 

 
167 “1. In the first fundamental, the emphasis on the emotional process, emotions are characterized as episodes in which the 
systems of appraisal, affect, and behavior (action) coact dynamically. Emotions emerge via the interactions among the 
cognitive (appraisal), affective (autonomic nervous system and monitor system), and conative (motor and motivational) 
realms. Emotions are not, then, automatic biological responses, but rather a product of social interaction, in which emotional 
responses are evaluated and managed based on an individual's ideologies and principles. Such management is not limited to 
expression; it extends to emotional experience. Emotions are the product of people's evaluations and reevaluations based 
on experience, their support network, and social confrontation in the face of given stimuli. 2. The systemic approach is not 
chaotic but governed by an ontology of specific contexts. Emotions tend to self-organize in a finite number of models, in other 
words, basic emotions. Nonetheless, interindividual differences clearly exist. Emotions are not automatic responses or the 
consequence of the triggering of physiological processes; they are the complex result of learning, social influence, and 
individual interpretation. 3. From the systemic perspective emotional experience is sited within a socialhistoric context. 
Emotions are a social-cognitive construct, that is, their origin and reality are social and they are built on attitudes and 
transitory social roles, experienced as passions based on the language and morals of a given culture.” 
168 “[…] a students’ anxiety before an exam can be comprised of nervous, uneasy feelings (affective), worries about failing 

the exam (cognitive), increased heart rate or sweating (physiological), impulses to escape the situation (motivation), and an 
anxious facial expression (expressive).” 
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relação de poder e forças etc. quanto em relação ao próprio nível e intensidade das 

interações, entre as inúmeras possibilidades advindas da participação (ou até da não-

participação) em agrupamentos de pessoas; como também não é possível ignorar a 

condição socioeconômica do sujeito, com uma vida verdadeira e não teórica (mas 

também construída em seu imaginário), com uma história familiar, constituído em um 

momento educacional impactado por valores e aspectos morais de uma época etc. A 

ansiedade, que provoca ao final a “expressão facial ansiosa”, só faz (mais) sentido a 

partir da leitura das emoções no âmbito de uma lente “sociocognitiva” e historicamente 

pautada, considerando que “sua origem e realidade são sociais e são construídas 

sobre atitudes e papéis sociais transitórios, vivenciados como paixões baseadas na 

linguagem e na moral de uma determinada cultura”, como apontado e destacado 

acima por Gómez-Chacón a partir do texto de Mascolo et al. (2000).  

Sem dúvida que “as emoções são uma parte crucial da condição humana. Sem 

elas, não teríamos a excitação da vitória ou a agonia da derrota, o êxtase do amor ou 

o desespero da perda”169 (FORD; GROSS, 2018, p. 1, tradução nossa). Mas, como 

diz Radford (2015), as emoções são historicamente e culturalmente constituídas, e 

o que as pessoas sentem sobre culpa, raiva ou amor não é algo invariável no 
tempo (cromos) e no espaço (topos). As emoções são cronotópicas. As 
culturas oferecem uma gama de possibilidades emocionais de ação e reação 
que os indivíduos atualizam ou substanciam dialeticamente à medida que 
aprendem, desde o nascimento, a interagir com os outros e a se engajar em 
atividades materiais e concretas.170 (p. 47, tradução nossa). 

Com o que foi apresentado, foi possível estabelecer o que se considera 

emoções, indo além de uma abordagem que as trata como o afeto mais intenso e 

menos estável – como geralmente se apresenta de forma simplificada a partir de 

McLeod (1992) –, bem como se considera esclarecido de que modo, para essa tese, 

se situa esse construto no quadro teórico dentro dos afetos na educação matemática. 

No capítulo de revisão da literatura no Brasil sobre o Domínio Afetivo, são 

apresentados e discutidos mais dados sobre o construto emoções. Um aspecto 

importante observado é que, a despeito do levantamento ter encontrado pesquisas na 

área desde o ano de 1995, somente no final da primeira década dos anos 2000 

 
169 “Emotions are a crucial part of the human condition. Without them, we would not have the thrill of victory or the agony 
of defeat, the ecstasy of love, or the despair of loss.” 
170 “What people sense about guilt, anger or love is not something invariable in time (chromos) and space (topos). Emotions 
are chronotopical. Cultures offer a range of emotional possibilities of action and reaction that individuals dialectically 
actualize or instantiate as they learn, since birth, to interact with others and to engage in material and embodied activity.” 
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aparecem registros de teses e dissertações sobre essa temática e, ainda assim, 

somando apenas três trabalhos. 

  

3.1.5 Valores 

 

Um dos aspectos objetivos presentes na discussão sobre o Domínio Afetivo é 

a caracterização dos construtos em termos compreensíveis, o que, como visto até 

agora, não é exatamente um processo que possa ser considerado trivial. Essa 

problemática encontra-se também no debate sobre valores: 

Valores e valorização, particularmente no contexto de fazer, ensinar e 
aprender a matemática escolar, é um terreno confuso, complexo e 
contestado, no qual os colegas tentam encontrar definições comuns de 
valores e valorização, embora muitos tenham matizado as ideias um do 
outro.171 (CLARKSON et al., 2019, p. 2, tradução nossa).  

Ao iniciar as pesquisas sobre a literatura que trata do construto valores, no 

intuito de subsidiar essa tese, logo foi possível perceber a íntima conexão entre 

valores e crenças e, consequentemente, o entrelaçamento entre as ideias que tratam 

da sua conceituação. Assim, a intenção a partir desse ponto é, além de dimensionar 

o construto dentro do campo e apresentar elementos que possam esclarecer o que se 

considera valor para essa tese, discutir e deixar demonstrado a existência dessa 

composição gemelar dos valores com as crenças, de tal modo que se tem como 

hipótese que o primeiro não pode ser totalmente compreendido sem o outro, ainda 

que tenham conceituações próprias. 

No final dos anos 1990, Bishop (1999), discutindo a relação entre a 

transformação cultural das sociedades e a preocupação dos educadores matemáticos 

com a formulação dos objetivos de ensino na educação matemática, apontava o 

interesse em se proceder a uma mudança dos valores ensinados, mas destacava a 

fragilidade existente na explicitação sobre os valores que deveriam ser trabalhados, 

justificando essa situação no fato de que há sensível penetração da crença de que a 

matemática é uma temática que se encontra livre desse elemento. Mas o autor diz 

 
171 “Values and valuing, particularly in the context of doing, teaching and learning school mathematics, is a confusing, 
complex, and contested terrain where colleagues have struggled to even find common definitions of values and valuing, 
although many have nuanced each other’s ideas.” 
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que esse é um “mito que foi explodido”172 (p. 1, tradução nossa). Entretanto, o 

processo de explosão da crença de que a matemática está livre de afetos e, mais 

especificamente, livre de valores, tem se dado não de uma hora para outra, mas ao 

longo de muitos anos de pesquisa.  

McLeod (1989, 1992), como discutido em tópicos anteriores, ao elaborar a 

respeito da cognição e sua interrelação com os construtos do Domínio Afetivo na 

educação matemática, foi responsável por uma virada importante na visão sobre os 

afetos dentro da área, tratando de crenças sobre a matemática, sobre si mesmo, sobre 

o ensino de matemática e sobre o contexto social; colocando atitudes, por exemplo, 

como a possibilidade da antipatia pela prova geométrica ou pelo prazer da resolução 

de problemas; exemplificando as emoções como a alegria ou a frustração 

relacionadas à estética matemática ou ao campo da resolução de problemas. 

Contudo, sua composição do Domínio Afetivo, embora incluísse outros construtos 

além desses, não argumentava sobre o elemento valores, ainda que fosse possível 

perceber em seu trabalho que esse construto estava ligado fortemente a crenças e 

atitudes (BISHOP, 2014). Na educação matemática, o estudo do construto valores é, 

portanto, um movimento relativamente recente (BISHOP, 1999), sendo que sua 

introdução como um quarto componente fundamental do Domínio Afetivo se dá com 

a tese de DeBellis (1996) e o artigo de DeBellis e Goldin (1997). 

A literatura deixa claro que as teorias sobre valores não são novas e certamente 

não estão restritas ao campo da educação matemática. Bishop et al. (2003) citam que 

a noção de valores tem sido explorada na antropologia, na filosofia, na psicologia, na 

religião, na teoria organizacional, na pesquisa em educação, exemplificando esse 

ponto com mais de uma dúzia de artigos publicados desde anos 1960. Alan Bishop, 

por si uma referência importante no estudo de valores na educação matemática, faz 

em Bishop (2014) uma síntese do desenvolvimento inicial do campo, subdividindo-a 

em duas frentes, uma sobre os valores como construto pessoal, abordando o 

construto como uma característica pessoal e psicológica, baseada nas pesquisas em 

educação matemática que estudam valores em relação aos demais construtos dos 

afetos de estudantes e professores; e outra sobre os valores como construto 

sociocultural, baseada na literatura histórico-cultural e filosófica da educação 

 
172 “a myth which has been exploded” 
. 
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matemática e ocupando-se do construto a partir de um contexto sociocultural. Nessa 

perspectiva, ao tratar de valores como um aspecto pessoal, cita como ponto de partida 

útil para a compreensão dos estudos sobre o construto o livro de Krathwohl et al. 

(1964), que aborda a taxonomia do Domínio Afetivo a partir de uma perspectiva 

behaviorista e hierárquica, apresentando e discutindo a ideia de valorizar com o 

sentido de comportamento, mas sem a especificação daquilo que deve ser valorizado.  

Bishop (2014) também inclui Raths et al. (1987)173 na abordagem sobre valores 

como construto pessoal. Segundo o autor, eles oferecem uma visão semelhante a de 

Krathwohl et al. (1964) e descrevem sete critérios para que algo seja tratado como 

valor: (1) escolher livremente, (2) escolher entre alternativas, (3) escolher após 

consideração cuidadosa das consequências de cada alternativa, (4) valorizar e 

estimar; (5) ratificar, (6) atuar sobre escolhas, e (7) recorrência. Raths et al. (1987) 

dão ênfase no critério escolhas para a caraterização de valores, sendo que a 

possibilidade de uma escolha seria um elemento de separação entre os valores e as 

crenças. Para os autores, “a menos que algo satisfaça todos os sete critérios, nós não 

o chamamos de valor, mas sim 'crença' ou 'atitude' ou algo diferente de um valor”174 

(RATHS et al. 1987, p. 199, apud BISHOP, 2014, p. 634, tradução nossa). Para eles, 

coletivamente esses processos definem a valorização, e o resultado do processo, o 

valor. Do ponto de vista de Seah (2018), os componentes de escolha propostos por 

Raths et al. (1987) envolvem o raciocínio, e os de valorização, a afetividade. Por 

último, Bishop (2014) fecha a abordagem sobre valores como construto pessoal 

conectando as perspectivas de McLeod (1992) e Krathwohl et al. (1964), que veem 

valores florescendo de crenças e atitudes.  

Ao tratar da história das pesquisas sobre valores como um construto 

sociocultural, Bishop (2014) traz, da década de 1950, os trabalhos seminais de 

Kluckhohn (1951)175 e Kroeber e Kluckhohn (1952)176, que apresentam o componente 

psicologia cultural, campo que leva em consideração o contexto cultural no qual o 

 
173 RATHS, Louis E.; HARMIN, Merrill; SIMON, Sidney B. Selections from values and teaching. In: CARBONE, J. P.F. (ed.). Value 
theory and education. Malabar, FL: Robert E. Krieger, 1987. p. 198-214. 
174 “unless something satisfies all seven of the criteria, we do not call it a value, but rather a ‘belief’ or ‘attitude’ or something 

other than a value.” 
175 KLUCKHOHN, Clyde. Values and Value-Orientations in the Theory of Action: An Exploration in Definition and Classification.  
In: PARSONS, D.T.; SHILLS, E.A. (ed.). Toward a General Theory of Action. 1951. [Obs.: Bishop (2014) faz referência ao mesmo 
trabalho, mas na edição de 1962. Por uma questão de registro cronológico, a fim de retratar mais fielmente o 
desenvolvimento histórico do campo, optamos por fazer referência ao trabalho na primeira edição, de 1951]. 
176 KROEBER, Alfred Louis; KLUCKHOHN, Clyde. Culture: A critical review of concepts and definitions. In: Papers of the 
Peabody Museum of Archaeology and Ethnology. Cambridge, MA: Harvard University, 1952. v. 47, p. 1-223. 
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aluno está operando. Ligado a esses trabalhos, segundo o autor, Lancy (1983)177 seria 

um dos primeiros pesquisadores nessa área, aproximando sua proposta ao trabalho 

de Piaget no que diz respeito aos três estágios178 do desenvolvimento de um aprendiz, 

de tal forma que os elementos propostos representariam os valores e ideais contidos 

na linguagem e nos símbolos de um grupo cultural. Ainda segundo Bishop (2014), o 

trabalho de Kroeber e Kluckhohn (1952) apoiaria essa concepção geral de Lancy 

(1983) porque, para os dois autores, o construto valor fornece a base fundamental 

para que se compreenda de modo inteligível a cultura, considerando que a mesma se 

organiza, de modo real, de acordo com seus valores. Em conexão, McConatha e 

Schnell179 (1995, apud BISHOP, 2014) argumentam que a cultura pode ser definida 

como um sistema organizado de valores transmitidos aos seus membros de maneira 

formal e informal.  

Concluindo suas argumentações sobre valores como construto sociocultural, 

Bishop (2014) questiona, no âmbito da educação matemática: “Mas de onde vêm 

essas normas, valores e conhecimentos, e como são enquadrados em contextos 

educacionais?”180 (p. 634, tradução nossa). A primeira resposta do autor a essa 

questão lança luz, mais uma vez, na importância de uma abordagem histórica para a 

compreensão do campo dos afetos e do próprio ensino da matemática. “Foram os 

valores dos matemáticos anteriores que moldaram o campo que hoje conhecemos 

como matemática.”181, diz Bishop (2014, p. 364, tradução nossa). A segunda resposta 

dada repousa nos argumentos fornecidos pela etnomatemática, que demonstra que 

ideias e práticas matemáticas podem ser desenvolvidas em todas as culturas.  Assim, 

destaca que as pesquisas etnomatemáticas têm sido capazes de fornecer dados e 

argumentos para se enxergar que qualquer atividade matemática envolve valores, 

crenças e escolhas pessoais. Logo, a discussão apresentada pelo pesquisador faz 

ver que valores, como construto dos afetos e elemento constituinte das atividades 

matemáticas, requer atenção não só por ser componente essencial nas salas de aula, 

 
177 LANCY, David F. Cross-cultural studies in cognition and mathematics. New York: Academic Press, 1983.  
178 Estágio 1: a programação genética tem sua maior influência e a socialização é o foco principal da comunicação; Estágio 2: 
a enculturação assume a socialização e, por exemplo, a etnomatemática se torna relevante; Estágio 3: diz respeito ao nível 
metacognitivo, no qual diferentes grupos culturais enfatizam diferentes teorias do conhecimento. Em 2 e 3 os valores são 
inculcados nos aprendizes individuais e em 3 o sistema de valores é desenvolvido. [ver Bishop, 2014] 
179 MCCONATHA, Jasmin Tahmaseb; SCHNELL, Frauke. The confluence of values: Implications for educational research and 
policy. Educational Practice and Theory, v. 17, n. 2, p. 79-83, 1995. 
180 “But where do these norms, values, and knowledge come from, and how are they framed in educational contexts?” 
181 “it was the values which have been held by previous mathematicians which have shaped the field we know as mathematics 
today.” 
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mas também porque seu estudo permite o entendimento mais amplo das relações 

entre os sujeitos que se envolvem com a disciplina, a compreensão do papel da 

linguagem nessas interações – visto que é a língua a portadora de ideias e valores – 

e do desenvolvimento da matemática em seus aspectos histórico-culturais. 

Nessa perspectiva, de entendimento mais amplo dos valores como construtos 

pessoais e socioculturais relacionados à matemática, além de destacar os trabalhos 

indicados acima por Bishop (2014) e as pesquisas de Bishop (1988), DeBellis e Goldin 

(1997), Clarkson et al. (2010),  Grootenboer e Marshman (2016) e Seah (2018) como 

referências relevantes dentro do campo das pesquisas na educação matemática, é 

possível citar outros exemplos – sem a pretensão de um rigor conceitual maior na 

forma de agrupá-los, se não meramente utilizando a ordem cronológica das suas 

publicações. Desse modo, informações relevantes podem ser obtidas nos trabalhos 

de Lim e Ernest (1997), que analisaram valores nas declarações curriculares da 

Malásia; Chin e Lin (2000), que compararam valores de professores de matemática e 

alunos de Taiwan; Halstead e Taylor (2000), que apresentam uma visão geral de 

pesquisas filosóficas e empíricas recentes sobre o desenvolvimento de valores nas 

escolas do Reino Unido; Brown (2001), que analisou valores subjacentes às decisões 

em relação ao conhecimento matemático que deveria ser avaliado em sistemas de 

ensino do Reino Unido; Seah (2002a), que investigou professores imigrantes na 

Austrália, reportando diferenças de valores entre culturas e problemas de 

socialização; Bills e Husbands (2005), que analisaram a relação docente com sua 

prática e exploraram questões de valores no ensino da matemática; Gomes (2005), 

que analisou, com base em Alan Bishop, os valores que importantes pensadores da 

França do século XVIII associaram à Matemática; a dissertação de Machado (2008), 

no Brasil, que investigou a possível influência de valores dos professores de 

Matemática na dimensão afetiva dos alunos; Carr (2010), que investigou as 

qualidades pessoais necessárias para ser um bom professor e os valores pessoais e 

profissionais no ensino; Hulleman et al. (2010), que testaram uma intervenção de valor 

de utilidade para verificar sua influência no interesse e desempenho em tarefas; Seah 

e Wong (2012), que apresentaram pesquisa inserida em um consórcio internacional 

de pesquisadores que investigaram os valores relevantes na otimização do ensino e 

da aprendizagem de matemática; Díaz Quezada e Letelier (2013), que investigaram o 

desenho de uma avaliação no campo do desenvolvimento de valores considerando a 
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resolução de problemas matemáticos em uma escola do Chile;  Zhang et al. (2016), 

que pesquisaram 1386 estudantes e apresentaram resultados que sugerem que os 

alunos valorizam o sucesso, a prática, as TIC, o feedback entre outros elementos além 

de suas respectivas experiências de aprendizado de matemática; González et al. 

(2018), que exploram, a partir da perspectiva de uma abordagem chamada 

“pensamento focado no valor” (VFT), a emergência de valores dos alunos na solução 

de problemas abertos; Hestner e Sumpter (2018), que apresentaram estudo centrado 

no raciocínio matemática de alunos resolvendo em pares tarefas em que o construto 

valor faz parte do contexto; Dobie (2019), que pesquisou a relação entre valores 

pessoais dos alunos e suas ideias sobre a utilidade da matemática. 

Certamente que os nomes e os trabalhos apontados acima não cobrem – e 

nem pretendem cobrir – a vasta produção científica sobre valores, mas fornecem um 

pequeno retrato da atenção das pesquisas na área, afinal, segundo Clarkson et al. 

(2010), o construto valores tem recebido atenção somente nas últimas décadas, 

mesmo que nas entrelinhas sempre estivesse presente nas pesquisas:  

Ao contrário das atitudes, o papel dos valores na educação matemática tem 
sido explicitamente reconhecido e pesquisado apenas nas duas últimas 
décadas, embora a natureza dos valores tenha significado que eles teriam 
sustentado os diferentes estudos nesse campo o tempo todo.182 (p. 117, 
tradução nossa).  

É possível que essa ideia de Clarkson et al. (2010), de que a própria natureza 

dos valores tenha estabelecido sua presença indireta nos estudos, resida na relação 

estreita entre crenças e valores. Portanto, valores teria “sustentado” as pesquisas por 

estar presente no subtexto das crenças, um construto que, comparativamente, 

recebeu considerável atenção.    

O livro de Bishop (1988), “Mathematical Enculturation: A Cultural Perspective 

on Mathematics Education” (Enculturação Matemática: Uma Perspectiva Cultural 

sobre educação matemática), traz discussão sobre valores na aprendizagem e ensino 

de matemática e, dado seu valor para o campo, não poderia ficar de lado na 

apresentação sobre os caminhos iniciais dos estudos desse construto. Valores, para 

o autor, poderiam ser organizados em categorias formadas por pares 

complementares, cada uma representando componentes da cultura da civilização 

 
182 “Unlike attitudes, the role of values in mathematics education has been explicitly acknowledged and researched only over 
the last two decades or so, although the nature of values has meant that they would have underpinned the different studies 
in this field all along.” 
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ocidental: valores ideológicos, formados pelo par racionalismo-objetivismo; valores 

sentimentais (atitudinal), formados pelo par controle-progresso; valores sociológicos, 

formados pelo par abertura-mistério; e um quarto valor, o tecnológico, constituído pela 

tecnologia simbólica da matemática (CLARKSON et al., 2010; BISHOP, 2014). Com 

base nessas categorias, o autor propõe o estudo dos valores dos alunos, dos 

professores (e na sua formação) e no currículo de matemática.   

Ao explicar brevemente as três primeiras categorias de valores, Bishop (1988) 

destaca a importância desse construto no desenvolvimento da sociedade, bem como 

a necessidade de se deixar explícito quais são os valores da matemática:  

Os desenvolvimentos societais específicos que deram origem à matemática 
também asseguraram que ela é um produto de vários valores: valores que 
foram reconhecidos como significativos nessas sociedades. A matemática, 
como fenômeno cultural, só faz sentido se esses valores também forem 
explicitados. Descrevi-os como pares complementares, em que o 
racionalismo e o objetivismo são as ideologias gêmeas da matemática, os de 
controle e progresso são os valores atitudinais que impulsionam o 
desenvolvimento matemático e, sociologicamente, os valores de abertura e 
mistério são aqueles relacionados à posse potencial do (ou distância do) 
conhecimento matemático e da relação entre as pessoas que geram esse 
conhecimento e os outros.183 (p. 82, tradução nossa).  

Ao estabelecer essas categorias, Bishop (1988) ilumina a interação entre esse 

construto e seu equilíbrio na sociedade. O autor explora os pares complementares 

dos valores de modo a estimular a reflexão sobre essa interação para além da 

matemática, reforçando sua preocupação pessoal sobre essa necessidade dentro da 

educação. Para Bishop (1988), tanto a educação no geral quanto a educação 

matemática devem se preocupar com escolhas, mas, nessa última, as escolhas 

devem ser voltadas não somente às simbolizações e conceitos da Matemática, mas 

também aos valores. Entretanto, “mesmo na educação científica, o estudo de valores 

nas salas de aula não é um dos principais focos de pesquisa”184 (BISHOP, 2008, p. 

47, tradução nossa). O autor alega que  

na matemática e na educação científica, os valores são componentes 
cruciais dos ambientes afetivos das salas de aula e, portanto, têm uma 
influência crucial nas maneiras pelas quais os alunos escolhem se engajar 

 
183 “The particular societal developments which have given rise to Mathematics have also ensured that it is a product of 
various values: values which have been recognised to be of significance in those societies. Mathematics, as a cultural 
phenomenon, only makes sense if those values are also made explicit. I have described them as complementary pairs, where 
rationalism and objectism are the twin ideologies of Mathematics, those of control and progress are the attitudinal values 
which drive Mathematical development, and, sociologically, the values of openness and mystery are those related to potential 
ownership of, or distance from Mathematical knowledge and the relationship between the people who generate that 
knowledge and others.” 
184 “Even in science education the study of values in classrooms is not a major focus of research.” 
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(ou não engajar) com a matemática e a ciência.185 (BISHOP, 2008, p. 47, 
tradução e grifo nossos).  

Nesses excertos é possível discernir que os valores influenciam e são 

influenciados por escolhas. Também se reconhece a relação valores-escolhas-

engajamento. Considerar o construto a partir de Rokeach (1968) e sua conexão com 

Bishop reforça essa ideia, pois o autor propõe valores como critérios relacionados às 

ações e atitudes, aproximando-se de Bishop (1988, 2008) na indicação de que 

determinados valores são preferíveis a outros, ou seja, de que há aí uma possibilidade 

de escolha e também de ações-engajamentos – em certa medida, também substancia 

a percepção do imbricamento entre crenças e valores:  

Os valores, por outro lado, têm a ver com modos de conduta e estados finais 
da existência. Dizer que uma pessoa ‘tem valores’ é dizer que ela tem uma 
crença persistente de que um modo específico de conduta ou estado final da 
existência é pessoal e socialmente preferível a modos alternativos de 
conduta ou estados finais da existência. Uma vez que um valor é 
internalizado, ele se torna, consciente ou inconscientemente, um padrão ou 
critério para orientar a ação, para desenvolver e manter atitudes em relação 
a objetos e situações relevantes, para justificar ações e atitudes de alguém 
e de outrem, para julgar a si mesmo e aos outros e comparar a si mesmo com 
os outros. Finalmente, um valor é um padrão usado para influenciar os 
valores, atitudes e ações de alguns outros, ao menos - nossos filhos, por 
exemplo.186 (ROKEACH, 1968, p. 159-160, tradução e grifos nossos).  

Rokeach (1973) elucubra sobre valores e sobre sistema de valores, partindo da 

ideia de que o construto sobrevém das crenças e contém, também, o pressuposto de 

escolha (preferir/preferência). Assim, percebe-se tanto a questão das crenças quanto 

a das escolhas compondo o terreno das ideias de Bishop. Para Rokeach (1973)   

Um valor é uma crença persistente de que um modo específico de conduta 
ou estado final da existência é pessoal ou socialmente preferível a um modo 
de conduta oposto ou inverso ou estado final da existência. Um sistema de 
valores é uma organização duradoura de crenças sobre modos preferíveis 
de conduta ou estados de existência ao longo de um continuum de 
importância relativa.187 (p. 5, tradução e grifos nossos) 

 
185 “… in mathematics and science education values are crucial components of classrooms’ affective environments, and thus 
have a crucial influence on the ways students choose to engage (or not engage) with mathematics and science.” 
186 “Values, on the other hand, have to do with modes of conduct and end-states of existence. To say that a person "has a 

value" is to say that he has an enduring belief that a specific mode of conduct or end-state of existence is personally and 
socially preferable to alternative modes of conduct or end-states of existence. Once a value is internalized it becomes, 
consciously or unconsciously, a standard or criterion for guiding action, for developing and maintaining attitudes toward 
relevant objects and situations, for justifying one's own and others' actions and attitudes, for morally judging self and others, 
and for comparing self with others. Finally, a value is a standard employed to influence the values, attitudes, and actions of 
at least some others - our children's, for example.” 
187 “A value is an enduring belief that a specific mode of conduct or end-state of existence is personally or socially preferable 
to an opposite or converse mode of conduct or end-state of existence. A value system is an enduring organization of beliefs 
concerning preferable modes of conduct or endstates of existence along a continuum of relative importance.” 
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Sobre valores, Rokeach (1968) aponta o seu aspecto dinâmico, de ação, 

enquanto Rokeach (1973) vê valor como uma crença que envolve preferências. 

Bishop e Kalogeropoulos (2015) afirmam que as pesquisas mostram a existência da 

estreita relação entre valores e crenças e, especialmente, frisam que valores são 

crenças em ação. Na visão dos pesquisadores, ao lidarem com suas crenças, ao 

fazerem escolhas, as pessoas revelam seus valores. Para os autores os 

valores são crenças preferenciais em ação. Isso quer dizer que um professor 
pode ter várias crenças, tais como: ‘todos os alunos podem aprender 
matemática, todos os alunos têm seus modos preferidos de aprender’, mas é 
quando escolhas precisam ser feitas em ação que seus valores (como 
crenças preferidas) são revelados. De fato, é comum que algumas crenças 
possam ser contraditórias, por exemplo, ‘todos os alunos podem aprender 
matemática’ versus ‘nem todos os alunos devem aprender matemática ao 
longo de sua escolaridade’. Lidar com esses tipos de conflitos pode revelar 
os valores dos professores [...] De fato, um professor chegou a ponto de dizer 
que gostava de ensinar matemática precisamente porque não tinha que 
ensinar valores!188 (BISHOP; KALOGEROPOULOS, 2015, p. 198, tradução e 
grifos nossos).  

DeBellis e Goldin (1997), propondo valores como um quarto construto do 

Domínio Afetivo - presente no modelo tetraédrico discutido em outro item desse 

capítulo –, retoricamente questionam: os “três componentes, emoções, atitudes e 

crenças, capturam adequadamente o espectro de respostas afetivas na resolução de 

problemas matemáticos?”189 (p. 212, tradução nossa). Para os autores, o complexo 

sistema valor/moral/ética é um dos mais poderosos motivadores dos seres humanos, 

capaz de influenciar sensivelmente seu comportamento criativo, destrutivo ou 

altruísta, mostrando-se importante componente dos sentimentos individuais a respeito 

da aprendizagem, do sucesso na solução de problemas, do comportamento 

matemático etc. Valores, como os demais construtos, são inferidos, internos, facetas 

dos estados afetivos que mutuamente influenciam e interagem entre si, tanto no que 

diz respeito ao sistema de afetos do próprio sujeito que os possui quanto influenciando 

e interagindo com os sistemas de outros indivíduos. O construto representaria as 

preferências enraizadas dos indivíduos, suas verdades pessoais, ao mesmo tempo 

 
188 “values are preferred beliefs in action. That is to say that a teacher may hold several beliefs such as: ‘all students can learn 
mathematics, all students have their preferred ways of learning’, but it is when choices have to be made in action that their 
values (as preferred beliefs) are revealed. Indeed, it is often the case that some beliefs can be contradictory, for example ‘all 
students can learn mathematics’ versus ‘not all students should learn mathematics throughout their schooling’. Dealing with 
those kinds of conflicts can reveal teachers’ values […] Moreover, some teachers in the study referred to above claimed that 
they did not teach any values when they were teaching mathematics. Indeed, one teacher went so far as to say that he 
enjoyed teaching mathematics precisely because he did not have to teach values!” 
189 “Do the three components of emotions, attitudes, and beliefs adequately capture the spectrum of affective responses in 
mathematical problem solving?” 
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fortemente afetivas, mas também cognitivas, estáveis e podendo ser bem 

estruturadas (GOLDIN, 2002). De acordo com o modelo dos autores, valores também 

interagem com as condições socioculturais e os fatores contextuais externos. Assim, 

Valores, incluindo ética e moral, referem-se às profundas ‘verdades pessoais’ 
ou compromissos cultivados pelos indivíduos. Eles ajudam a motivar 
escolhas de longo prazo e prioridades de curto prazo. Eles também podem 
ser altamente estruturados, formando sistemas de valores.190 (DEBELLIS; 
GOLDIN, 2006, p. 135, tradução nossa).    

Há, portanto, claro entrelaçamento entre crenças e valores (GOLDIN, 2002; 

GROOTENBOER; MARSHMAN, 2016). Existe correspondência desses construtos, 

assim como existe uma relação estreita entre atitudes e valores, mas com valores 

ocupando um lócus mais central e profundo do que as atitudes, de acordo com 

Clarkson et al. (1999). Esses autores distinguem os dois construtos ao afirmar que 

valores correspondem àquelas “qualidades afetivas demonstradas nas ações 

realizadas por uma pessoa, nas quais as crenças podem ser verbalmente aceitas, 

mas não necessariamente levam ao comportamento observável em público.”191 

(CLARKSON et al., 1999, p. 132). Goldin (2002) pondera sobre o uso coloquial das 

expressões “eu valorizo a aprendizagem” (“I value learning”) em contraponto com “eu 

acredito que a aprendizagem é valiosa” (“I believe learning is valuable”). A distinção 

aí, segundo sua ótica, se dá no âmbito psicológico, e não no filosófico, pois “os valores 

têm a ver com o que é considerado bom, digno ou desejável (e não com o que é 

considerado lógico ou empiricamente verdadeiro), e são, portanto, fundamentalmente 

aspectos de ordem pessoal.”192 (p. 66, tradução nossa). Em Phillip (2007) também se 

vê a conceituação de valores a partir da sua relação com as crenças. O autor define 

o construto como 

o valor de algo. Uma crença que se mantém profundamente, ao ponto de 
estimá-la, e sob a qual se age. Enquanto as crenças estão associadas a uma 
dicotomia verdadeiro/falso, os valores estão associados a uma dicotomia 
desejável/indesejável. Os valores são menos específicos do contexto do que 
as crenças.193 (PHILIPP, 2007, p. 259, tradução nossa).   

 
190 “Values, including ethics and morals, refer to the deep, ‘personal truths’ or commitments cherished by individuals. They 
help motivate long-term choices and shorter-term priorities. They may also be highly structured, forming value systems.” 
191 “… values are those affective qualities that are demonstrated in the actions that are carried out by a person, where as 
beliefs can be verbally assigned to, but not necessarily lead to observable behavior public.” 
192 “… values have to do with what is held to be good, worthy, or desirable (rather than with what is held to be logically or 

empirically true), and are thus fundamentally matters of personal choice.” 
193 “the worth of something. A belief one holds deeply, even to the point of cherishing, and acts upon. Whereas beliefs are 
associated with a true/false dichotomy, values are associated with a desirable/undesirable dichotomy. Values are less 
context-specific than beliefs.” 
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O imbricamento das crenças com os valores é possível ser visto também em 

Henderson (2010). Para a pesquisadora, a ótica é a de que os valores dão suporte às 

crenças, visto que os “valores ajudam profundamente as crenças sobre o que é 

importante e desempenham um papel fundamental na tomada de decisões. E os 

valores podem ser expressos nas maneiras pelas quais os indivíduos pensam e 

agem.”194 (p. 279, tradução nossa). 

As pessoas desenvolvem seus valores inicialmente em suas famílias, desde a 

infância, mas também aprendendo a partir da mídia, dos colegas, dos vários grupos 

sociais etc., desenvolvendo o senso moral já nos primeiros anos de vida e conectando-

o fortemente ao próprio desenvolvimento emocional e social. Assim, ao chegarem à 

escola, as crianças já têm desenvolvido uma série de valores a partir das suas 

experiências de vida, legando à instituição de ensino duas tarefas, qual sejam, a de 

construir e complementar os valores prévios e a de ajudar na reflexão, compreensão 

e aplicação dos próprios valores em desenvolvimento (HALSTEAD; TAYLOR, 2000). 

Desse modo, em uma abordagem educacional mais ampla, valores seriam os  

princípios e convicções fundamentais que agem como guias gerais de 
comportamento, os padrões pelos quais ações específicas são consideradas 
boas ou desejáveis. Exemplos de valores são amor, igualdade, liberdade, 
justiça, felicidade, segurança, paz de espírito e verdade.195 (HALSTEAD; 
TAYLOR, 2000, p. 169, tradução nossa).  

 A expressão das escolhas ou mesmo a sua possibilidade iminente, ou seja, a 

ação ou a ação potencial das decisões, é que põe em jogo os valores, pois esses, 

para Bishop e Seah (2008), operam e são revelados quando escolhas são feitas, de 

modo que os valores, por esse motivo, se diferenciam das crenças, ainda que uma 

pessoa possa manter várias delas. De fato, Bishop (2014) diz que é possível “ter várias 

crenças diferentes, mas os valores são mais prováveis de aparecer quando o 

indivíduo faz escolhas específicas.”196 (p. 634, tradução nossa), considerando a 

escolha como fundamental para a pesquisa e para a prática na educação matemática. 

 
194 “Values are deeply help beliefs about what is important and play a key role in decision-making. And, values can be 
expressed in the ways in which individuals think and act.” 
195 “… principles and fundamental convictions which act as general guides to behaviour, the standards by which particular 
actions are judged to be good or desirable. Examples of values are love, equality, freedom, justice, happiness, security, peace 
of mind and truth.” 
196 “One may hold several different beliefs but values are most likely to appear when the individual makes specific choices.” 
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Seah (2018) aponta dois aspectos de valores e valorização na educação 

matemática destacados por Seah e Andersson (2015)197: que os valores adotados na 

educação matemática não precisam necessariamente ser provenientes somente das 

aulas de matemática, podendo ser originados de contextos socioculturais amplos; que 

a valorização incutida pela educação matemática não está só na memória dos 

estudantes, mas afetando também a qualidade da aprendizagem matemática.  

As assertivas de Seah e Andersson (2015), em paralelo à visão de Halstead e 

Taylor (2000), de que os alunos já chegam às escolas com uma série de valores, faz 

imaginar, de um ponto de vista freiriano de aprendizagem de mão dupla, que na 

interação durante o processo de ensino da matemática tanto os valores do grupo 

social alunos se modifica, se constrói, se complementa quanto os valores do grupo 

social professores também se modifica, se constrói, se complementa em um processo 

dinâmico e retroalimentado. A pergunta de Bishop (2014), sobre de onde vêm os 

valores na educação matemática, talvez não possa ser respondida apenas dizendo 

que os valores são oriundos dos matemáticos – e não se está afirmando que o autor 

defende essa exclusividade –, porque esses, se professores, aprendem também com 

seus alunos, são influenciados por seus alunos, reconstroem seus valores por meio 

dessas interações ao mesmo tempo que devolvem velhos e novos valores aos 

espaços de aprendizagem das matemáticas; não sendo professores, também seus 

valores devem passar por processos de recombinações, rearranjos, reconstruções por 

meio da interação com outros pesquisadores do campo, da produção coletiva de 

artigos, das trocas em encontros da área que podem ser feitas com matemáticos que 

lecionam. Ainda que possa ser categorizado de modo que esteja relacionado a 

diferentes frentes – como valores matemáticos, valores educacionais da matemática 

e valores educacionais gerais, como concebeu Bishop (1996) –, o construto tem seu 

âmbito pessoal e sociocultural, desse modo, mesmo que internalizados e ancorados 

em crenças, não se pode esquecer do fundamental, de que é um componente de 

sujeitos vivos, de uma sociedade viva, portanto, não pode ser concebido como um 

elemento estático – posto que, além disso, é na ação que os valores são o que são. 

Mais uma vez, embora valores sejam um construto de caraterísticas relativamente 

duradouras, e não estados momentâneos, e para Hannula (2012b) também fazem 

 
197 SEAH, Wee Tiong; ANDERSSON, Annica. Valuing diversity in mathematics pedagogy through the volitional nature and 
alignment of values. In: Diversity in mathematics education. Cham: Springer, 2015. p. 167-183. 
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parte da dimensão motivacional, na qual as escolhas feitas pelos sujeitos são uma 

característica mais determinante do que propriamente o que se sente ou se acredita, 

o fato de os valores poderem ser internalizados de modo profundo não pode excluir o 

fato de que podem ser ou venham a ser modificados, segundo Bishop et al. (2003). O 

fato de que aquilo que “valorizamos reflete anos de aprendizagem e influência de 

nossas experiências históricas e interações sociais como membros das culturas às 

quais pertencemos”198 (SEAH, 2018, p. 564, tradução nossa) desmonta a fixidez dos 

valores e amplia a sua transitoriedade, visto que valores são socioculturais por 

natureza. Assim, embora os valores possam advir da internalização de atitudes e 

crenças,  

esses valores subsequentemente promovem a adoção contínua e mais ampla 
de atitudes e crenças relacionadas. À medida que diferentes indicadores de 
valor e valores são ativados em áreas novas e mais amplas da experiência 
pessoal, como educação matemática, novos valores também podem ser 
fomentados, levando a um sistema cada vez mais complexo e entrelaçado de 
sistemas de referência cognitivo-afetivos pessoais.199 (BISHOP et al., 2003, 
p. 724-725, tradução nossa).  

As descrições e conceituações que apresentadas, bem como o conjunto das 

elucubrações citadas e discutidas, referendam a ligação entre os construtos dos 

afetos e sua importância dentro da educação matemática, bem como sustentam a 

conexão mais íntima entre crenças e valores destacada. Entretanto, é fundamental 

deixar patente uma entre outras fragilidades e limitações do presente argumento. O 

fato de não ser esse um trabalho voltado exclusivamente à pesquisa e à compreensão 

desse construto, além da óbvia incapacidade dessa investigação de esgotar o 

assunto, traz a obrigação de uma dupla inclinação – como em um bicho de duas 

cabeças, mas com um corpo só –: ignorar o contraditório sobre o argumento do 

imbricamento entre valores e crenças ao mesmo tempo que se busca reforçar o 

presente ponto de vista a respeito. Para a frágil defesa do que se propõe, por outro 

lado, recorreu-se a utilização de uma literatura assinada por autores reconhecidos 

dentro do campo. 

 
198 “What we value reflect years of learning and influence from our historical experiences and social interactions as members 
of the cultures we belong.” 
199 “… these values subsequently foster the continual and wider adoption of related attitudes and beliefs. As different value 
indicators and values are activated in new and wider areas of personal experience such as mathematics education, new values 
may be fostered as well, thereby leading to an increasingly complex and intertwining system of personal affective-cognitive 
reference systems.” 
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Para finalizar a discussão sobre valores na educação matemática, se fará uso 

da descrição de Seah e Bishop (2001)200, pois a mesma, segundo Bishop et al. (2003), 

reflete uma fusão de definições de diferentes áreas, constituindo-se como um retrato 

útil para presente pesquisa:  

Os valores na educação matemática representam a internalização, a 
'cognitização' e a descontextualização de variáveis afetivas (como crenças e 
atitudes) no contexto sociocultural. [Os valores] são inculcados através da 
natureza da matemática e através da experiência no ambiente sociocultural 
e na sala de aula de matemática. Esses valores fazem parte do sistema de 
valores pessoais em desenvolvimento, que equipa com um par de lentes 
cognitivas e afetivas para moldar e modificar o modo de perceber e interpretar 
o mundo, e para orientar a escolha do curso da ação. Eles também 
influenciam o desenvolvimento de outras crenças e necessidades na 
educação matemática e na vida.201 (SEAH; BISHOP, 2001, p. 444, apud 
BISHOP et al. 2003, p. 734, tradução nossa). 

 

3.1.6 Motivação 

 

Um interessante paradoxo na educação matemática é evidenciado por Hannula 

et al. (2016). Segundo os autores, ao mesmo tempo em que o ensino de matemática 

está voltado para o bem da sociedade, procurando garantir que as pessoas possam 

ter habilidades de raciocínio quantitativo, compreensão de argumentos baseados em 

dados entre outras habilidades, e possam dispor dessas capacidades para tomar 

decisões em várias esferas, em muitos lugares a matemática, embora vista como 

benéfica socialmente, não é vista da mesma forma no âmbito pessoal. Assim, as 

crenças e normas sobre a matemática podem ser um fator de impedimento da 

democratização do ensino e da aprendizagem da disciplina de modo qualitativo, de 

acordo com os argumentos dos autores. O cerne do problema não residiria na 

matemática em si, pois não consideram que a disciplina seja mais difícil, mais 

complexa ou mais entediante que as demais disciplinas, mas, entre outras 

possibilidades, na soma de crenças, normas e práticas no ensino, na aprendizagem e 

 
200 SEAH, Wee Tiong; BISHOP, Alan JL. Teaching more than numeracy: The socialisation experience of a migrant teacher. In: 
Annual conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia 2001. Mathematics Education Research 
Group of Australasia, 2001. p. 442-450. 
201 “Values in mathematics education represent one's internalization, 'cognitisation' and decontextualisation of affective 
variables (such as beliefs and attitudes) in one's socio-cultural context. They are inculcated through the nature of mathematics 
and through one's experience in one's socio-cultural environment and in the mathematics classroom. These values form part 
of one's ongoing developing personal value system, which equips one with a pair of cognitive and affective lenses to shape 
and modify one's way of perceiving and interpreting the world, and to guide one's choice of course of action. They also 
influence the development of one's other beliefs and one's needs in mathematics education and in life.” 
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nos instrumentos de avalição da matemática que, ao longo do último século e meio, 

ignoraram, na prática, o papel do afeto e do elemento motivação nesses processos.   

Em contrapartida, as pesquisas têm procurado entender melhor esse problema. 

Hannula et al. (2018) exploram o desenvolvimento, as tendências e as direções 

futuras dos estudos sobre afetos na educação matemática, apontando, a partir da 

análise de mais de 130 artigos sobre a temática apresentados ao longo dos 20 anos 

do Congresso da Sociedade Europeia para a Pesquisa em Educação Matemática 

(CERME) que o construto motivação está entre os termos mais frequentemente 

discutidos. Os resultados obtidos na análise confirmam estudos prévios sobre termos 

dos afetos em artigos do CERME que colocam motivação como um conceito chave. 

Hannula et al. (2019b), por sua vez, analisaram 15 capítulos do livro “Affect and 

Mathematics Education: Fresh Perspectives on Motivation, Engagement, and Identity”, 

de Hannula et al. (2019a), produzidos a partir de trabalhos apresentados no grupo de 

estudos sobre “Afeto, crenças e identidade na educação matemática” durante a 

conferência ICME-13 em Hamburgo, Alemanha, em 2016. A investigação procurou 

determinar os termos mais recorrentes relacionados ao afeto na educação matemática 

presentes nos trabalhos e, consequentemente, refletir a atenção dada pelos 

pesquisadores aos construtos do Domínio Afetivo. Entre as palavras mais comuns que 

ocorreram acima de 100 vezes no livro, os conceitos relativos ao construto motivação 

tiveram considerável destaque, aparecendo mais de 350 vezes e sendo o segundo 

termo mais frequente, atrás apenas dos termos relacionados a crenças202.   

Esses dados demonstram o interesse sobre motivação dentro do campo dos 

afetos na educação matemática e, portanto, reforçam a presente intenção de explorar 

aspectos dessa temática nesse espaço a fim de constituir um lastro que dê suporte à 

compreensão do Domínio Afetivo, de tal modo que seja possível utilizar o recorte 

produzido como uma lente para interpretar os dados empíricos colhidos na pesquisa. 

Pretende-se também tratar brevemente da metateoria dos afetos proposta por 

Hannula (2011, 2012a), utilizando como pano de fundo a presente discussão sobre o 

construto motivação. A ideia é de que uma informação possa alimentar a outra. Ao 

 
202 O trabalho apresenta um gráfico (nomeado como Fig. 20.1. Palavras emocionais que aparecem mais de 100 vezes nesse 
livro) no qual se observam, de modo aproximado, essas informações que apresentamos. Os termos presentes no gráfico são 
colocados de modo a se perceber que variações das palavras foram consideradas. Por exemplo, o termo crenças (ou beliefs, 
no original), está registrado como belie*; motivação ou motivation está registrado como motivat*. Na figura se vê que crenças 
estive presente em mais de 450 entradas, seguido por motivação, interesse, valores, objetivos etc. 
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apresentar a metateoria de Hannula (2011, 2012a), nutre-se a conceituação e a 

compreensão do construto motivação. Na outra ponta, ao tratar de motivação, se 

ilumina a compreensão da teoria sobre afetos. A apresentação da metateoria, entre 

outros motivos, se justifica pela sua coerência com a visão histórico-sociocultural dos 

afetos, sua forma multidimensional de abordagem da motivação, sua recorrência nos 

recentes artigos que discutem a composição e estrutura do Domínio Afetivo e por um 

aspecto que chama a atenção: foram encontradas 1 tese e 10 dissertações sobre 

motivação dentro de um total de 68 teses e dissertações levantadas e discutidas em 

na revisão da literatura sobre os construtos dos afetos produzidos pela academia 

brasileira dentro da educação matemática e nenhum trabalho defendido faz alusão a 

essa teoria. Não obstante, é possível questionar se, ao tratar dessa questão no espaço 

sobre motivação ao invés de situá-la na discussão anterior sobre o Domínio Afetivo, 

seria essa uma escolha coerente. Em favor do que foi escolhido como caminho, os 

seguintes argumentos: primeiro, o modelo de Hannula (2011, 2012a) contextualiza 

significativamente a posição do construto motivação no espectro dos afetos; segundo, 

ao se levar em conta que uma das críticas que se faz às pesquisas sobre motivação 

é a de que a atenção dada tem ficado centrada no construto em seu aspecto de 

característica (afeto global), a metateoria do autor permite contrastar claramente a 

motivação de aspecto característica com a de aspecto estado (afeto local); por último, 

para enxergar o Domínio Afetivo com todos os construtos discutidos (crenças, 

atitudes, emoções, valores e motivação), apresentando-o em uma discussão 

específica, o modelo, por não ilustrar esses construtos, parece não servir tão bem a 

esse objetivo.  

Considerando os objetivos e argumento apontados, retome-se a questão a 

partir da conceituação sobre motivação feita por Middleton e Spanias (1999), em artigo 

fundamental  para o campo –  pois citado recorrentemente –, chamado de “Motivação 

para Realização em Matemática: Descobertas, Generalizações e Críticas da 

Pesquisa” (Motivation for Achievement in Mathematics: Findings, Generalizations, and 

Criticisms of the Research): “motivações são razões que os indivíduos têm para se 

comportarem de uma determinada maneira em uma dada situação.”203 (p. 66, 

tradução nossa). Ampliando o conceito, Middleton (2014) declara que o construto, na 

aprendizagem de matemática, é 

 
203 “motivations are reasons individuals have for behaving in a given manner in a given situation.” 
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o impulso e a manutenção da atividade matemática. O aprendizado de 
matemática, como comportamento direcionado pelo objetivo, envolve o 
desenvolvimento de expectativas, valores e hábitos que constituem as razões 
pelas quais as pessoas escolhem, por um lado, se engajar e perseverar, ou, 
por outro, se desvincular e evitar a matemática e atividades matematicamente 
relacionadas.204 (p. 460, tradução nossa). 

Ao alegar que para a compreensão do comportamento dos estudantes é 

“preciso conhecer seus motivos”205, Hannula (2006, p. 165, tradução nossa) vai ao 

encontro das afirmações de Middleton (2014), pois esse indica que o aprendizado da 

disciplina é um comportamento com objetivos e que há o componente motivacional a 

sustentar o (des)engajamento na matemática. Para Hannula (2006), de forma 

bastante objetiva, motivação é “vista como a inclinação para fazer certas coisas e 

evitar fazer algumas outras.”206 (p. 165, tradução nossa). 

Historicamente, no início do século XX, com os estudos a respeito de impulsos 

biológicos, reforço de comportamento e condicionamento, ocorrem os primeiros 

passos nas pesquisas sobre motivação ligadas à aprendizagem matemática, sendo 

que essas teorias que relacionavam recompensas e motivação foram dominantes até 

a década de 1960 (MIDDLETON, 2014). Desde então, as pesquisas sobre motivação 

na psicologia da aprendizagem têm tido outros focos, segundo Middleton (2014), 

principalmente a abordagem dos aspectos motivação intrínseca, motivação social, 

aprendizagem autorregulada, metas/objetivos, teoria da atribuição, teoria dos 

objetivos e afeto, mas procurando, recentemente, explicar o impacto das forças 

sociais nessas questões.   

Middleton (2014) resume alguns pontos desses aspectos. Sobre a teoria da 

atribuição, afirma que as crenças dos alunos sobre sucesso ou fracasso na 

matemática estão relacionadas com a motivação interna ou externa e sua 

estabilidade, sendo que as atribuições produtivas se concentram em causas estáveis 

internas (p. ex. capacidade e esforço) para o sucesso,  gerando maior persistência, 

autoeficácia e satisfação  e levando a resultados positivos na aprendizagem, enquanto 

o menor desempenho está relacionado às atribuições mais externas e instáveis, 

possivelmente causadas por preconceitos educacionais. O autor sumariza a teoria dos 

objetivos (de aprendizagem) abordando sua centralidade nas razões que as pessoas 

 
204 “The impetus for and maintenance of mathematical activity. Mathematics learning, as goal directed behavior, involves the 
development of expectations, values, and habits that constitute the reasons why people choose to engage and persevere on 
the one hand or disengage and avoid on the other, in mathematics and mathematically related pursuits.” 
205 “we need to know their motives” 
206 “Motivation […] is seen as the inclination to do certain things and avoid doing some others.” 
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declaram ou não para se engajar nas atividades matemáticas, considerando que 

pessoas com objetivos de aprendizagem tendem a ver o sucesso como melhoria de 

conhecimento ou desempenho; por outro lado, padrões negativos de atribuição levam, 

por exemplo, a objetivos de evitação do trabalho de forma debilitante. Afirma que a 

motivação intrínseca e interesse 207 estão relacionados ao nível de interesse que um 

aluno tem em matemática, de tal maneira que quanto mais disposição um estudante 

tiver para aplicar esforço, quanto mais achar uma atividade agradável, mais persistirá 

diante de uma dificuldade. O autor coloca essas teorias sob o guarda-chuva do 

conceito abrangente da aprendizagem autorregulada: atribuições internas e estáveis 

são resultado dos objetivos de aprendizagem, enquanto interesse seria resultado das 

atribuições internas e estáveis. Middleton (2014) conclui dizendo: 

cada uma dessas perspectivas contribui para a pesquisa sobre as outras, de 
modo que o campo da motivação em geral, e na educação matemática 
especificamente, agora é capaz de usar esses princípios para projetar 
ambientes de sala de aula, tarefas e intervenções para melhorar a motivação 
e o desempenho da matemática.208 (p. 462, tradução nossa). 

De fato, as investigações sobre motivação e motivação para realização, em 

particular, avolumaram-se nas literaturas de psicologia educacional e psicologia do 

desenvolvimento nos últimos 50 anos (WIGFIELD; ECCLES, 2002). Entre os 

psicólogos da educação, a motivação tem sido um dos conceitos mais populares, e a 

Teoria dos Objetivos de Realização (Achievement Goal Theory209), se mostra uma das 

mais influentes, de acordo com Hannula (2012b). Essa virada social na educação 

matemática não só desafiou a atenção que era voltada preferencialmente às questões 

do indivíduo como impactou o vocabulário utilizado, com o construto valores também 

passando a fazer parte do quadro fundamental para a caracterização do Domínio 

Afetivo (HANNULA, 2012b). 

Op ‘t Eynde et al. (2001) consideram a reconceitualização da pesquisa sobre 

afetos e motivação um dos requisitos para se estudar a temática em relação à 

 
207 Outro elemento na literatura sobre motivação, e que que aparece em contraponto à motivação intrínseca, é a dimensão 
extrínseca, não apresentada nesse resumo de Middleton (2014), mas que pode ser encontrada em, por exemplo, Middleton 
e Spanias (1999). Para o autor, nos ambientes de aprendizagem, dois tipos de motivação se inter-relacionam, a motivação 
intrínseca (desejo do aluno de se envolver em aprender por si só) e a motivação extrínseca (envolvimento em tarefas visando 
ser recompensado ou evitar punições). 
208 “Each of these perspectives contributes to the research on the others such that the field of motivation in general, and in 
mathematics education specifically, is now able to use these principles to design classroom environments, tasks, and 
interventions to improve mathematics motivation and performance.” 
209 A teoria dos objetivos de realização é uma teoria sociocognitiva que trata de metas auto-estabelecidas em 
situações de realização, focando as razões do sujeito para o engajamento em tarefas para a aprendizagem. 
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aprendizagem e à resolução de problemas a partir de uma perspectiva histórico-social, 

afirmando que existe uma demanda entre pesquisadores para que esse processo 

ocorra. A fim de reforçar a ideia, citam Hart e Allexsaht-Snider (1996)210, que sugerem 

que pesquisas sobre afetos devem analisar não só a aprendizagem de matemática 

em sala de aula, mas investigar de perto a organização social das escolas; Hickey 

(1997)211, que apresenta uma abordagem teórica contrastando pontos de vista 

tradicionais sobre motivação, de viés organísmico, com pontos de vista sócio-

histórico, de uma cosmovisão contextualizada; e Turner e Meyer (1999)212, defensores 

de uma teoria da motivação fortemente baseada em fatores contextuais. Assim, 

embora Op ‘t Eynde et al. (2001) anunciem o crescente interesse sobre motivação no 

contexto, dizem que as consequências dessa mudança de perspectiva não são tão 

claras, ou mesmo estão longe de paradigmas correspondentes mais sólidos, ainda 

que muitos pesquisadores declarem em seus trabalhos que se baseiam em quadros 

sócio-históricos ou socioconstrutivistas. 

Além da questão apontada acima, as pesquisas sobre o construto motivação 

também sofrem de problemas já identificados em estudos sobre outros construtos do 

Domínio Afetivo, como se poderia esperar. Murphy e Alexander (2000) fizeram uma 

revisão da literatura que trata de motivação procurando identificar os termos 

fundamentais associados e buscando compreender como foram definidos e utilizados 

nas pesquisas sobre essa temática. A ideia central foi entender como os 

pesquisadores que abordam os construtos motivacionais dão definição ou voz às suas 

ideias. Na identificação da composição desse corpo de termos, os autores 

encontraram 20 componentes, entre eles, motivação, motivação intrínseca, motivação 

extrínseca, interesse (individual, situacional), objetivos (de orientação, de 

aprendizagem, de performance etc.), autoesquema (autoeficácia, atribuição, 

autocompetência etc.). Os resultados apresentados corroboram um problema geral 

para o campo dos afetos que vem sendo destacado ao longo dessa tese, os 

problemas de conceituação. Os autores encontraram apenas 38% dos termos 

definidos explicitamente, além de 31% sem definição. O que é curioso, segundo os 

 
210 HART, L. E.; ALLEXSAHT-SNIDER, M. Sociocultural and motivational contexts of mathematics learning for diverse students. 
In: CARR, M. (ed.). Motivation in mathematics. Cresskill, NJ: Hampton Press, 1996. p. 1-23. 
211 HICKEY, Daniel T. Motivation and contemporary socio-constructivist instructional perspectives. Educational Psychologist, 
v. 32, n. 3, p. 175-193, 1997. 
212 TURNER, J. C.; MEYER, D. K. Integrating classroom context into motivation theory and research: Rationales, methods, and 
implications. Advances in motivation and achievement, v. 11, p. 87-121, 1999. 
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pesquisadores, é que o conjunto de suas próprias produções sobre a temática, ao ser 

analisada pelos mesmos critérios que estabeleceram, apresentaram os termos 

conceituados apenas implicitamente ou não definidos no todo. Assim, entre outras 

observações, afirmam que 

A crescente terminologia de motivação contribuiu para uma confusão 
potencial na compreensão das sutilezas e distinções que podem ou não 
existir entre e dentro das famílias de termos (por exemplo, orientações de 
objetivos). Esse potencial de confusão é maior para aqueles que não 
pertencem à comunidade de pesquisadores da motivação ou que não 
entendem as tradições das quais essas famílias de termos surgiram.213 
(MURPHY; ALEXANDER, 2000, p. 36, tradução nossa). 

Duas questões são relevantes na crítica sobre as pesquisas mais dominantes 

sobre motivação, segundo Hannula (2006). A primeira diz respeito à aceitação da 

importância do inconsciente na motivação. Embora existam pesquisas que abordam 

o construto como algo explicito e comunicado, “a motivação, como grande parte da 

nossa mente, é apenas parcialmente acessível à introspecção”214 (p.166, tradução 

nossa); o segundo aspecto é sobre a importância em focar nos estados e processos 

motivacionais, mais do que na motivação como característica (afeto global). Na 

pesquisa contemporânea, destaca o autor, o foco tem sido na motivação como uma 

característica. Entretanto, embora esse foco possa ser útil, por exemplo para prever 

sucessos futuros da aprendizagem, “não ajudará muito a entender por que um 

determinado aluno está investindo muito em algumas atividades e não em outras, ou 

como induzir um estado motivacional desejado nos alunos.”215 (p. 166, tradução 

nossa).  

A despeito dos problemas apontados, vários autores têm destacado conceitos 

dos afetos que não eram vistos na proposta de McLeod (1992), e pesquisas sobre 

motivação têm sido influentes, com numerosos estudos produzindo resultados que se 

assemelham aos encontrados sobre crenças e atitudes, como a relação positiva entre 

motivação e realização; a maleabilidade da motivação nos anos iniciais escolares dos 

alunos; o fato de estudantes do sexo masculino se apresentarem mais motivados em 

estudar matemática do que os do sexo feminino, conforme destaca Hannula (2012a). 

 
213 “The burgeoning of motivation terminology has contributed to potential confusion in understanding the subtleties and 
distinctions that may or may not exist between and among families of terms (e.g., goal orientations). This potential for 
confusion is greater for those who do not belong to the community of motivation researchers or who do not understand the 
traditions from which these families of terms arose.” 
214 “Motivation, like much of our mind, is only partially accessible to introspection.” 
215 “but it will not help much in understanding why a particular student is putting a lot of effort into some activities and not 
into some others, or how to induce a desired motivational state in students.” 
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Entretanto, teorias da autorregulação, da autodeterminação e de diferenças 

individuais têm tido um foco equivocado, de acordo com Hannula et al. (2016), que 

consideram que em outro ponto está o futuro das pesquisas sobre motivação, pois a 

questão central é que  

realmente a interação entre objetivos e comportamentos sociais e individuais 
e os requisitos para o envolvimento em tarefas e atividades de matemática é 
que impulsionam a profundidade e o foco do envolvimento dos alunos. [...] É 
nessa intersecção de motivação, afeto e interação humana, pensamos, que 
está o futuro do campo.216 (p. 23, tradução nossa). 

A partir dessas direções, se propõe observar o construto motivação a partir da 

lente da metateoria de Hannula (2011, 2012a), indicando esse quadro teórico como 

possível forma de ajudar na identificação de semelhanças e diferenças entre estudos 

do campo e na construção de uma linguagem compartilhada. Ao considerar sua 

proposta como uma metateoria, Hannula (2012a) se baseia na assertiva de Edwards 

(2008)217, conceituando o termo como as “estruturas abrangentes que ligam, separam 

e contextualizam outras teorias” (p. 63, apud HANNULA, 2012a, p. 143, tradução 

nossa).  

Para Hannula (2015), a terminologia utilizada nessa metateoria “distingue não 

apenas os aspectos cognitivos, emocionais e motivacionais do afeto, mas também 

separa as características relativamente estáveis e os estados que mudam mais 

dinamicamente em todos os três aspectos.”218 (p. 270, tradução nossa). Segundo 

Hannula (2012a), as três dimensões dos afetos que comporiam o quadro seriam: 

1. os aspectos cognitivos, motivacionais e emocionais; 

2. os estados afetivos, que mudam rapidamente, versus as características 

afetivas, relativamente estáveis; e 

3. as naturezas fisiológica, psicológica e social. 

Essas dimensões produzem uma matriz de 18 células, conforme a Figura 9 

[tradução nossa e a imagem original, presente em Hannula (2011, p. 46)]. Desse 

modo, as características cognitivas incluiriam crenças e outras representações 

 
216 “It is really the interaction among social and individual goals and behaviors and the requirements for engagement in 
mathematics tasks and pursuits that drives the depth and focus of engagement in learners. […] It is in this intersection of 
motivation, affect, and human interaction, we think, that the future of the field lies.” 
217 EDWARDS, Mark G. Evaluating integral metatheory: An exemplar case and a defense of Wilber’s social quadrant. Journal 
of Integral Theory and Practice, v. 3, n. 4, p. 61-83, 2008. 
218 “… distinguishes not only the cognitive, emotional and motivational aspects of affect, but also separates the relatively 
stable traits and the more dynamically changing states in all three.” 
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mentais, as características emocionais incluiriam disposições emocionais (tendência 

de sentir alegria, ansiedade etc. em relação, por exemplo, à matemática), e as 

características motivacionais incluiriam as preferências pessoais (diferenciando-se do 

aspecto cognitivo porque as preferências são subjetivas e sem atribuição de valor de 

verdade, como nas crenças). A dimensão de estado afetivo seria representada pelos 

estados mentais que mudam de forma dinâmica como os pensamentos, os 

sentimentos e os motivos, que se referem, respectivamente, aos estados cognitivo, 

emocional e motivacional. Já os três níveis de teorização afetiva seriam compostos 

pelos aspectos afetivos sob a ótica dos fenômenos sociais, da psicologia individual e 

na perspectiva biológica-fisiológica (HANNULA, 2015). 

Figura 9. Modelo metateórico sobre afetos, de Hannula. 

 

 

O conteúdo das dimensões cognitiva, emocional e motivacional deve ser visto, 

segundo Hannula (2011), não pela ótica do reconhecimento simples dos seus 

aspectos, mas nas relações de sinergia que apresentam entre si. A dimensão 

cognitiva seria composta por crenças, conhecimentos, memórias, conceitos – 

representações mentais com atribuição de valor (falso/verdadeiro); a dimensão 

motivacional, por preferências (subjetivas e sem atribuição de valor) e escolhas; e a 

dimensão da emoção seria composta por elementos como alegria, orgulho, tristeza, 

frustração, ansiedade, humor, outros sentimentos e reações emocionais.  

As distinções apresentadas fazem mais sentido ao serem compreendidas à luz 

das suas funções no pensamento e no comportamento humanos:  

Fonte: Hannula (2011). 
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Do ponto de vista funcional, a cognição codifica as informações pessoais 
sobre o self e o ambiente [...], a motivação orienta o comportamento, dando 
preferência a alguns relacionamentos com o próprio ambiente, em detrimento 
de alguns outros [...]. Sucesso ou falha no comportamento dirigido à 
motivação [...] é refletido nas emoções [...]. Essas emoções, por sua vez, 
podem influenciar a cognição através da mudança do foco de atenção (por 
exemplo, do ego para a tarefa), o que pode modificar a motivação [...].219 
(HANNULA, 2011, p. 44, tradução nossa).  

Em relação aos aspectos estado e característica do afeto, Hannula (2011) 

observa que ambos estão presentes implicitamente na maioria das pesquisas sobre o 

Domínio Afetivo na educação matemática, mas, geralmente, não são abordados de 

forma explicita. O autor resume os aspectos de estado e de característica da cognição, 

da emoção e da motivação em um quadro (Quadro 1, conforme Hannula, 2011, p. 45, 

com nossa tradução)220. 

Quadro 1. Sumário dos aspectos estado e característica da cognição, motivação e emoção.  

 Cognição Motivação Emoção 

Estado Pensamentos na mente Objetivos ativos Estado emocional 

Característica 
Conceitos, fatos, scripts 
etc. 

Necessidades, valores, 
desejos, orientações 
motivacionais 

Disposições emocionais 
(atitudes) 

 

Embora Hannula (2011) discuta os detalhes relacionados às crenças e às 

emoções, interessa aqui as questões relacionadas com a motivação. Assim, diz o 

autor que a motivação, no aspecto característica, se relaciona com os valores globais 

que as pessoas atribuem à matemática e às orientações motivacionais para a 

aprendizagem. Esses aspectos de característica – por não serem aspectos 

transitórios, de estado – são insuficientes para a compreensão das “escolhas pessoais 

durante a resolução de problemas ou processos de aprendizagem, [durante os quais] 

definem-se mais objetivos locais, que representam o estado motivacional naquele 

 
219 “From the functional point of view, cognition codes the personal information about self and the environment […], 
motivation gives direction for behaviour through giving preference to some self-environment relationships over some others 
[…]. Success or failure in motivation-directed behaviour […] is reflected in emotions […]. These emotions, in turn, can influence 
cognition through shifting the focus of attention […], which may modify motivation […].” 

220  

Fonte: Hannula (2011). 
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momento.”221 (p. 45, tradução nossa). Ou seja, do ponto de vista estável, não 

transitório, como um traço do afeto do sujeito, a motivação envolve, em suma, 

necessidades e orientações globais, enquanto do ponto de vista transitório, mais 

instável, a motivação envolve objetivos pontuais, relacionados com a situação em que 

se está imerso.  

O Quadro 2 (conforme Hannula, 2011, p. 47, com tradução nossa)222 traz o 

resumo da terceira dimensão da metateoria de Hannula (2011, 2012a), identificando 

os constructos típicos do tipo estado e característica no nível fisiológico, psicológico e 

social do Domínio Afetivo. 

Quadro 2. Sumário dos aspectos fisiológico, psicológico e social dos estados e características afetivas.  

 Fisiológico Psicológico Social 

Afeto como 
estado 

Ativação neural, 
adaptação fisiológica 

Sentimentos, emoções, 
pensamentos, 
significados, objetivos 

Interação social, comunicação, 
tempo [no sentido de 
atmosfera momentânea] de 
sala de aula 

Afeto como 
característica 

Estrutura cerebral, 
conexões neurais 

Atitudes, valores, 
crenças, orientações 
motivacionais 

Normas, estruturas sociais, 
clima [no sentido de condição 
de longo prazo] de sala de 
aula 

 

Hannula (2011) considera que o aspecto fisiológico como característica tem a 

ver, por exemplo, com propriedades do cérebro que demoram mais a sofrer 

mudanças, em contraste com o aspecto fisiológico de estado, que se refere às suas 

propriedades dinâmicas e adaptativas pontuais. Sobre a dimensão social do afeto 

como característica, o autor aponta o clima social geral de um grupo (normas, 

discurso, relações), enquanto vê o aspecto de estado como as condições 

momentâneas (que chama de tempo – ‘weather’) no ambiente de aprendizagem 

(comunicação verbal e não verbal do grupo). Em relação à motivação, o autor destaca 

que é possível distinguir entre necessidades fisiológicas, psicológicas e sociais, e que 

as normas formadas e negociadas por grupos sociais podem ser consideradas 

 
221 “… to understand personal choices during problem solving or learning processes. […] sets more local goals, that represent 
the motivational state at that time.” 

222  

Fonte: Hannula (2011). 
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objetivos compartilhados, outro aspecto social da motivação. No que diz respeito aos 

aspectos psicológicos, fica claro que o autor os categoriza de acordo com padrões já 

estabelecidos na literatura sobre afetos, dividindo os elementos a partir de um padrão 

de estabilidade (sentimentos, emoções etc., menos estáveis e, portanto, afetos de 

estado; crenças, orientações motivacionais etc., mais estáveis e, portanto, afetos de 

característica). 

Procurando ilustrar sua metateoria com um exemplo, Hannula (2011) elabora 

sua perspectiva sobre os afetos a partir de uma situação em sala de aula, destacada 

a seguir. Embora o excerto seja extenso, considera-se que representa um 

interessante e válido retrato da multidimensionalidade daquilo que o autor propõe para 

os afetos e, consequentemente, para a motivação. No texto, como se verá, estão 

destacados elementos relacionados com o construto, buscando, dessa forma, 

evidenciar as interconexões da motivação com outros afetos e outras dimensões: 

Vamos considerar uma situação em que um professor está prestes a 
conhecer uma nova turma pela primeira vez. Antes de entrar na sala de aula, 
o professor tem seus preconceitos sobre a aula, com base em seus encontros 
anteriores com alunos da mesma idade na mesma escola. Ele também está 
em um certo estado fisiológico, talvez com fome ou cansado (esse estado é 
influenciado por suas características fisiológicas). O estado fisiológico e os 
preconceitos do professor influenciam o tipo de emoções, objetivos e 
expectativas que ele tem antes de entrar na sala de aula. De maneira 
semelhante, os alunos da turma têm suas emoções, objetivos e 
expectativas. Além disso, como grupo, eles têm um conjunto de normas 
sociais [que podem ser vistas como objetivos compartilhados, portanto, outro 
aspecto social da motivação] às quais aderem (especialmente se tiverem 
estudado juntos por muito tempo). Quando o professor entra na sala, seu 
estado mental influenciará como ele interpretará o que vê e ouve. No entanto, 
o ambiente (por exemplo, a iluminação e acústica, como é a entrada 
localizada na classe) também irá influenciar suas impressões. Quando o 
professor e a turma começam a interagir, eles também negociam o papel do 
professor nessa aula. Essa negociação é basicamente entre as normas 
sociais da turma e os objetivos individuais do professor, mas se dá 
através da comunicação entre o professor e seus alunos. Por meio dessa 
comunicação, o professor e os alunos influenciam o estado de espírito uns 
dos outros (emoções, pensamentos, objetivos etc.). Além disso, eles podem 
acabar mudando o ambiente (por exemplo, o assento dos alunos). Essa 
negociação influenciará as normas sociais da classe, as características 
psicológicas do professor e, até certo ponto, os traços fisiológicos dos 
negociadores. Depois da aula, o professor e seus alunos se engajarão em 
alguma reflexão sobre a primeira lição. Essa reflexão é influenciada pelo 
contexto histórico-cultural em que se encontra e pode levar a novas 
mudanças nas normas sociais da classe e às características psicológicas e 
fisiológicas do professor. O processo continuará nas lições futuras. O que 
quero destacar aqui é a interação entre o individual e o social e entre os 
aspectos característica e estado. Através do processo de comunicação, o 
aspecto de estado individual interage com o estado social. O indivíduo está 
formando o social através da comunicação e, através dessa mesma 
comunicação, o social está formando o indivíduo. O estado psicológico 
continuamente dinâmico do indivíduo é sempre influenciado por três fatores: 
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o estado anterior, as características e a informação situacional. A informação 
situacional e o estado anterior sempre determinam qual (se alguma) das 
características é ativada. Por outro lado, a ativação e possível reflexão 
desses diferentes estados está gradualmente mudando as características. O 
processo é análogo nas características fisiológicas e sociais.223 (HANNULA, 
2011, p. 49-50, tradução e grifos nossos).  

O exemplo dado por Hannula (2011), de certo um recorte ilustrativo, destaca 

os elementos objetivos, expectativas, normas, engajamento como componentes da 

motivação e substancia a possibilidade de compreensão do construto. Ao longo da 

fundamentação apresentada sobre motivação, procurou-se destacar esses aspectos 

por meio de algumas definições, sendo abordada a concepção de Middleton e Spanias 

(1999), que vê o construto como as razões dos indivíduos para comportamentos 

contextuais; a de Middleton (2014), que considera motivação na matemática como um 

impulso, um comportamento relacionado ao objetivo e às razões relacionadas ao 

engajamento ou não na disciplina; a de Hannula (2006), que aposta na objetividade, 

considerando o construto como uma inclinação para a ação ou evitação; a de Hannula 

(2011), que vê a motivação impactando as emoções a partir do comportamento, as 

emoções influenciando a cognição e essas modificando a motivação.  Assim, levando 

em conta a metateoria de Hannula (2011, 2012a), considerando as dimensões 

discutidas e que “seres humanos têm interesses, objetivos e preferências, e essas 

estruturas servem como modelos para que se esforcem na direção da atividade 

matemática e até que ponto os esforços são vistos como eficazes”, motivação será 

 
223 “Let us consider a situation, where a teacher is about to meet a new class for the first time. Before entering the classroom, 
the teacher has his preconceptions about the class, based on his previous encounters with students of the same age in the 
same school. He is also in a certain physiological state, perhaps hungry or tired (this state is influenced by his physiological 
traits). The teacher‘s physiological state and preconceptions influence what kind of emotions, goals and expectations he has 
before entering the classroom. In a similar manner, the students in the class have their emotions, goals and expectations. 
Moreover, as a group, they have a set of social norms they adhere to (especially if they have studied together for a long time).  
When the teacher enters the room, his state of mind will influence how he will interpret what he sees and hears. However, 
the environment (e.g. the lighting and acoustics, how is the entrance located in the class) will also influence his impressions. 
When the teacher and the class begin to interact, they also negotiate the teacher role in this class. This negotiation is basically 
between the social norms of the class and the individual goals of the teacher, but it takes place through the communication 
between the teacher and his students. Through this communication the teacher and students influence each others‘ state of 
mind (emotions, thoughts, goals etc.) Moreover, they may end up changing the environment (e.g. seating of the students). 
This negotiation will influence the social norms of the class, the psychological traits of the teacher and to some extent also 
the negotiators‘ physiological traits. After the lesson, both teacher and his students will engage in some reflection on the first 
lesson. This reflection is influenced by the cultural-historical background they are in and it may lead to further changes in the 
social norms of the class and the psychological and physiological traits of the teacher. The process will continue in their future 
lessons. What I want to highlight here, is the interplay between the individual and the social and between the trait and state. 
Through the process of communication the individual state interacts with the social state. The individual is forming the social 
through communication and, through this very same communication, the social is forming the individual. The continuously 
dynamic psychological state of the individual is always influenced by three factors: the previous state, the traits and the 
situational information. The situational information and the previous state always determine which (if any) of the traits is 
activated. On the other hand, the activation and possible reflection of these different states is gradually changing the traits. 
The process is analogous for physiological and social traits.” 
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considerada aqui como “a razão pela qual nos engajamos em qualquer demanda, 

matemática ou outra.”224 (HANNULA, 2016, p. 18, tradução nossa). 

  

3.2 Lentes sobre o Meta-afeto 

 

Em seu livro “Emoções não naturais: Sentimentos cotidianos em um atol da 

Micronésia e seu desafio à teoria ocidental” (Unnatural Emotions: Everyday 

Sentiments on a Micronesian Atoll and Their Challenge to Western Theory), de 1988, 

Catherine Lutz procura debater a visão sobre as emoções existente na cultura 

ocidental contrastando-a com o que encontrou sobre afetos em uma ilha da Oceania. 

Para a autora, as emoções exercem papel central na visão ocidental do mundo, em 

que possui um caráter ambivalente – emoções são ruins em oposição à cognição e 

são boas em contraste com o distanciamento/alienação225 – baseado na crença de 

que são essencialmente parte de uma estrutura psicobiológica e individual. A cultura 

ou a sociedade, nessa perspectiva, segundo Lutz (1988), são elementos secundários 

na emoção, atuando meramente no reforço ou na atenuação dessas estruturas. A 

partir dessas premissas, o livro procura discutir (e desconstruir) o conceito de emoção 

como algo tratado de um ponto de vista exclusivamente natural e rígido, trazendo, em 

contrapartida, os afetos como parte também de uma prática ideológica, como parte de 

um discurso e, portanto, vendo as emoções como um objeto social, e não como algo 

simplesmente pronto e a ser descoberto. Segundo Lutz (1988),  

A emoção se encontra em contraste importante e primário a duas noções 
aparentemente contraditórias. Opõe-se, por um lado, ao processo de 
pensamento avaliado positivamente e, por outro lado, a um distanciamento 
do mundo avaliado negativamente. Dizer que alguém é ‘não emotivo’ é 
elogiar essa pessoa como calma, racional e deliberada, ou acusá-la de ser 
distante ou não envolvida, alienada ou mesmo catatônica. Emoção é, ao 
mesmo tempo, uma categoria residual de processo pessoal quase defeituoso; 
em outros, é a sede do eu verdadeiro e glorificado.226 (LUTZ, 1988, p. 55-56, 
tradução nossa).  
 

 
224 “Human beings have interests, goals, and preferences, and these structures serve as templates for whether to put forth 
effort towards mathematical activity and the extent to which efforts are seen as efficacious.”; “…the reason we engage in any 
pursuit, mathematical or otherwise.” 
225 A autora trata o desapego em relação ao outro, numa forma de indiferença emocional, como “estranhamento” 
(estrangement). 
226 “Emotion stands in important and primary contrast relationship to two seemingly contradictory notions. It is opposed, on 
the one hand to the positively evaluated process of thought and, on the other, to a negatively evaluated estrangement from 
the world. To say that someone is “unemotional” is either to praise that person as calm, rational, and deliberate or to accuse 
them of being withdrawn or uninvolved, alienated, or even catatonic. Emotion is, at one time, a residual category of almost-
defective personal process; at others, it is the seat of the true and glorified self.” 
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Em que a abordagem de Lutz (1988) sobre emoções se vincula à discussão 

pretendida sobre meta-afeto? De fato, já foi discutida a questão do afeto nas 

dicotomias sociedade-indivíduo e a-histórica-histórica e, por aí, sua conexão é clara. 

A escolha de iniciar essa apresentação e caracterização do meta-afeto retomando 

elementos que dialogam com o que foi discutido dos argumentos de Radford (2015) – 

de afetos como processos dinâmicos e historicamente constituídos – se dá porque foi 

feita uma pergunta e essa pergunta encaminha à reflexão: sendo os afetos não 

obrigatoriamente naturais, portanto, parte de uma prática ideológica e de um discurso 

afetado por aspectos históricos, qual seria a perspectiva sobre os afetos se, sob essa 

ótica, incidissem as lentes dos próprios afetos? O que se quer pontuar é que, em certo 

período, os afetos foram vistos como um mero componente biológico, ou como 

componente pessoal, ou como componente a-histórico, ou sendo formado por 

elementos isolados etc., até que o quadro conceitual foi sendo repensado e 

reestruturado e os afetos passaram a ser compreendidos como componentes 

multidimensionais, físiopsicosociais, interrelacionados e historicamente 

contextualizados, de tal modo que com o uso dessas novas lentes teóricas se pôde 

ver as emoções, as crenças, as atitudes, os valores e a motivação formando imagens 

muito distintas daquelas produzidas em estudos iniciais. Do mesmo modo, e é esse o 

cerne do que se quer dizer, ao usar como lentes os próprios afetos para entender, 

para pensar os afetos, para sentir os afetos – já inseridos em um referencial histórico-

sociocultural –, que leituras seriam possíveis, que imagens se formariam, que 

resultados seriam obtidos ao estudar os afetos de professores ou de alunos na 

educação matemática? Ao tratar do meta-afeto, deseja-se discutir seu significado e 

conceituação, sua composição no histórico das pesquisas da educação matemática; 

o que se quer é ampliar o substrato de conhecimentos que substanciam a 

compreensão do Domínio Afetivo; é um desejo, e é nisso que se está engajado e 

motivado, refinar a ótica sobre esse conceito, esmiuçá-lo na medida em que suas 

partes e seu todo sirvam aos propósitos das análises dos dados coletados e à 

discussão e conclusão que serão apresentadas ao final dessa pesquisa de 

doutoramento. 

Com uma tese intitulada “Interações entre Afeto e Cognição Durante a 

Resolução de Problemas Matemáticos: Um Estudo de Caso de Dois Anos de Quatro 

Crianças em Idade Escolar” (Interactions Between Affect and Cognition During 

Mathematical Problem Solving: A Two Year Case Study of Four Elementary School 
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Children), DeBellis (1996) desenvolve discussão no campo do Domínio Afetivo na 

educação matemática, tratando do afeto poderoso227, de valores e de meta-afeto. A 

pesquisa da autora, de cunho exploratório e descritivo, procurou descrever o afeto de 

quatro crianças no contexto da resolução de problemas matemáticos, investigando 

como as representações e caminhos (pathways) afetivos dos alunos interagiam com 

a cognição e se modificavam durante o período do estudo. Para isso, aplicou três 

entrevistas individuais em um intervalo de um ano, produzindo um conjunto de estudos 

de casos qualitativos. A pesquisadora fez inferências sobre o afeto e a cognição das 

crianças baseando-se em expressões verbais, períodos de silêncio, gestos e 

movimentos faciais e corporais, escritas e outras representações externas. A partir de 

seus resultados, DeBellis (1996) discute a complexidade do sistema de afetos e sua 

importância no desenvolvimento da compreensão da matemática e da resolução de 

problemas matemáticos, apontando a relevância do afeto poderoso e que esse 

deveria ser adotado como um objetivo explícito na educação matemática.  

Nosso interesse em DeBellis (1996) não reside em suas conjecturas sobre o 

afeto em geral, embora valiosas, mas, especificamente, no fato de que sua tese traz 

para o campo o conceito de meta-afeto. O primeiro exemplo que a autora dá para 

ilustrar o significado do termo é apresentado em uma situação fictícia de resolução de 

problemas matemáticos:  

Muitas vezes, ao resolver problemas matemáticos, é preciso gerar e resolver 
hipoteticamente outros problemas relacionados, a fim de encontrar uma 
solução para o problema em questão. A estratégia, de pensar em um 
problema mais simples, é um exemplo em que um solucionador deve avaliar 
se o problema recém-gerado é mais simples ou não. Durante tais 
circunstâncias, uma pessoa pode, hipoteticamente, permitir-se sentir 
desconforto (como uma forma de avaliar se o problema recém-gerado é mais 
simples), ainda que não demonstre comportamentos de desconforto. Assim, 
alguém que soluciona um problema pode se sentir confortável em se sentir 
desconfortável. Durante esses momentos, pode-se experimentar mais de 
uma emoção.228 (DEBELLIS, 1996, p. 24, tradução nossa).  

 Para DeBellis (1996), a situação descrita representa o fenômeno do meta-afeto, 

inferido em sua pesquisa com alunos a partir de comportamentos observáveis durante 

 
227 Powerful affect - Algo como “auto-emoção”, ou a capacidade de discriminar entre o se sentir bem ou não, evitando se 

deter em sentimentos negativos, o que ajuda a perseverar e se engajar. 
228 “Often times when solving mathematical problems one needs to hypothetically generate and solve other related problems 
in order to find a solution to the given problem. The strategy, think of a simpler problem, is an example where a solver must 
evaluate if the newly generated problem is simpler or not. During such circumstances, a person may hypothetically allow 
oneself to feel discomfort (as a way of evaluating if the newly generated problem is simpler) yet not demonstrate behaviors 
of discomfort. Hence, a solver may feel comfortable about feeling uncomfortable. During these times, a solver may 
experience more than one emotion.” 
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a resolução de problemas. Em sua concepção, o meta-afeto se refere a uma forma 

mais altamente organizada ou especializada de afeto, transcendendo à própria noção 

de afeto. Desse modo, o meta-afeto seria semelhante à metacognição, na qual se 

inclui o conhecimento sobre a cognição e a regulação da cognição. DeBellis (1996) 

diz que “o construto psicológico do meta-afeto [inclui] aspectos de a) emoções sobre 

estados emocionais e b) a regulação de emoções sobre estados emocionais.”229 (p. 

42, tradução nossa). 

Na educação matemática, embora algumas vezes o termo meta-afeto venha 

sendo utilizado de modo intercambiável com meta-emoção – o conceito pode ser 

encontrado, por exemplo, em De Corte et al. (2011) –, a atenção aqui está voltada à 

linha de conceituação presente nas pesquisas de DeBellis (1996), DeBellis e Goldin 

(1997, 1999, 2006), Goldin (2002, 2002, 2006) e Gómez-Chacón (2000a). Além 

desses trabalhos, investigações que envolveram meta-afeto também podem ser 

encontradas em Gómez-Chacón (2000b), Schlöglmann (2006), Burleson (2013), 

Uzuntiryaki-Kondakci e Kirbulut (2016), Pieronkiewicz (2017), Tzohar-Rozen e 

Kramarski (2017) e Khalil et al. (2019). 

Observa-se que a definição de meta-afeto vai sofrendo algumas modificações 

ao longo das publicações de DeBellis com seu orientador, Gerald A. Goldin, e mesmo 

nas publicações dele. Nos artigos subsequentes à tese da autora, observa-se que a 

reformulação do conceito de meta-afeto foca, especialmente, na questão da interação 

das emoções com a cognição no processo de regulação. Assim, meta-afeto incluiria 

“(a) emoções sobre estados emocionais e emoções sobre ou dentro de estados 

cognitivos, e (b) o monitoramento e a regulação da emoção.”230 (DEBELLIS; GOLDIN, 

1997, p. 214-215, tradução nossa). Em DeBellis e Goldin (1999), nota-se que o 

conceito de meta-afeto se mantém como no trabalho de 1997: “emoções sobre e com 

estados emocionais, emoções sobre e dentro dos estados cognitivos, e o 

monitoramento e regulação da emoção.”231 Mas em Goldin (2002), que considera o 

meta-afeto o aspecto mais importante do afeto, é possível verificar uma nova 

modificação, substituindo-se o termo emoção por afeto, um termo mais coerente, no 

 
229 “… the psychological construct of meta-affect to include aspects of a) emotions about emotional states, and b) the 
regulation of emotions about emotional states.” 
230 “(a) emotions about emotional states, and emotions about or within cognitive states, and (b) the monitoring and 
regulation of emotion.” 
231 “emotions about and within emotional states, emotions about and within cognitive states, and the monitoring and 
regulation of emotion.” 
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aspecto de especificidade, com as discussões sobre o Domínio Afetivo.  O meta-afeto, 

nessa concepção, seria o “afeto sobre o afeto, afeto sobre e dentro da cognição, que 

pode ser novamente sobre afeto, o monitoramento do afeto e o afeto como 

monitoramento.”232 (p. 62, tradução nossa).  E, ainda, em DeBellis e Goldin (2006), o 

conceito é ampliado ligeiramente, sendo que o meta-afeto é visto como o “afeto sobre 

afeto, afeto sobre e na cognição sobre o afeto, e o monitoramento do afeto pelo 

indivíduo por meio da cognição (pensando sobre a direção dos sentimentos) e/ou 

outros afetos.”233 (p. 136, tradução nossa). Nesse caso, os autores agregam a ideia 

de que a cognição, isoladamente ou junto com o próprio afeto, monitora o afeto por 

meio do pensamento. É essa concepção de meta-afeto, apresentada em DeBellis e 

Goldin (2006), destacada acima, que será utilizada para a análise dos dados e 

considerações nesse trabalho. 

 A simples definição do conceito não é suficiente para a sua melhor 

compreensão. Assim, em DeBellis e Goldin (1997) há um exemplo que ilustra uma 

das situações meta-afetivas observadas na pesquisa de DeBellis (1996), permitindo 

que se compreenda mais profundamente do que trata a questão:   

Um exemplo trata do efeito do ‘desconforto. No início da Entrevista # 3, 
inferimos que Londa (10 anos) sentiu inquietação ou desconforto associado 
ao nervosismo ou falta de familiaridade na situação da entrevista. Mais tarde, 
na entrevista, ela é questionada ‘Qual seria mais fácil, cortar um bolo de 
aniversário em três partes iguais ou quatro partes iguais?’ Três objetos de 
isopor estavam localizados na mesa à frente; um círculo, um retângulo e um 
triângulo equilátero. Ela respondeu: ‘Se você tivesse um círculo e cortasse 
em três, isso seria muito difícil, porque seria algo assim, assim (movimentos 
com o dedo) ou se, se você fizesse assim (repete a mesma divisão) e você 
descobre que eles não eram iguais, você teria dificuldade em decidir. Mas se 
você tivesse isso (toca o retângulo), tudo o que você teria que fazer é cortá-
lo aqui e aqui’.234 (DEBELLIS; GOLDIN, 1997, p. 215, tradução nossa).  

 

 Em seguida, os autores comentam suas percepções sobre o exemplo:  
 

Inferimos, a partir de gestos, expressões faciais e movimentos corporais, que 
Londa estava imaginando como seria cortar o círculo em terços, uma visão 
que incluía sentir-se ‘desconfortável’. O sentimento de desconforto estava 
longe de codificar o quão difícil seria decidir onde fazer o corte. Aqui estava 
uma emoção que ela se permitiu sentir como parte de seu processo de 

 
232 “… affect about affect, affect about and within cognition that may again be about affect, the monitoring of affect, and 
affect itself as monitoring. In many situations, the meta-affect is actually the most important aspect of the affect.” 
233 “…affect about affect, affect about and within cognition about affect, and the individual’s monitoring of affect through 
cognition (thinking about the direction of one’s feelings) and/or further affect.” 
234 “One example deals with the affect of ‘discomfort’. At the outset of Interview #3, we inferred that Londa (age 10) felt 
discomfort or unease associated with nervousness or unfamiliarity in the interview situation. Later in the interview, she is 
asked ‘Which would be easier, to cut a birthday cake into three equal pieces or four equal pieces?’ Three Styrofoam objects 
were located on the table in front of her; a circle, a rectangle and an equilateral triangle. She replied, ‘Like if you have a circle 
and cut it in three's that would be really hard because it would be something like that, like that (motions with finger) or if, if 
you did it like this (repeats same division) and you found out they weren't equal, you would have a hard time deciding. But if 
you had this (reaches for rectangle) all you'd have to do is cut it here and here.’” 
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imaginar como seria tentar cortar um bolo circular em três partes. Esse 
desconforto, diferentemente do desconforto no começo da entrevista, é 
uma emoção que ela sente totalmente confortável em sentir. Ela está se 
permitindo sentir o desconforto em um contexto hipotético, mais ou 
menos inteiramente dentro de seu controle. Ela moldou o contexto e a 
emoção é um desconforto localizado e contextualizado.235 (DEBELLIS; 
GOLDIN, 1997, p. 215, tradução e grifos nossos).  

No excerto acima, está destacado o aspecto meta-afetivo das considerações 

de DeBellis e Goldin (1997). Observa-se a indicação, na situação, de uma emoção 

(desconforto) na qual o sujeito se sente confortável em sentir, ou seja, o afeto sobre 

estados afetivos, bem como se observa o afeto dentro da cognição, pois “está se 

permitindo” sentir “dentro do seu controle”. O controle sobre a emoção, que passa a 

ser sentida favoravelmente, extrapola a ideia de que o desconforto só pode ser visto 

como um afeto negativo. Ao interagirem, os elementos dos sistemas afetivo e 

cognitivo criam e permitem uma outra interpretação, cognitiva e afetiva, afetiva e 

cognitiva – portanto, meta-afetiva – do estímulo, do pensamento, da situação, do(s) 

afeto(s). Damásio (2018) afirma que explicar a mente humana, a mente cultural, seria 

impossível sem se levar em conta o afeto. 

Goldin (2002) ilustra o meta-afeto a partir da emoção medo, apresentando duas 

vertentes, uma negativa (“como o medo de rejeição ou fracasso”) e outra positiva 

(maravilhamento sobre seu próprio medo ou satisfação sobre a sua própria bravura). 

A natureza do meta-afeto apresentada nos exemplos se mostra intimamente ligada 

ao contexto, podendo mudar seus polos conforme o próprio andamento daquilo que 

acontece com o sujeito:  

Pensemos primeiro no medo como um estado negativo de sentimento, 
sinalizando perigo. Na ausência de perigo real no ambiente, o medo pode ser 
visto como um estado contraproducente, uma codificação incorreta, um 
sentimento a ser evitado ou acalmado. [...] Um adolescente pode sentir medo 
de rejeição ou fracasso. [...] Alguns, claro, temem a matemática. Nessas 
situações, nosso primeiro impulso é tentar amenizar o sentimento. Mas [...] 
nas circunstâncias certas, os indivíduos podem achar o medo altamente 
prazeroso. As pessoas vão em multidões aos filmes de terror. Gostam de 
parques de diversões, onde quanto mais aterrorizante a experiência da 
montanha-russa, mais estimulante e ‘divertido’ é. Por que isso? A cognição 
de que a pessoa está ‘realmente segura’ na montanha-russa permite que o 
medo ocorra em um contexto meta-afetivo de excitação e alegria. Quanto 
mais medo a pessoa sente, mais incrível se sente sobre seu medo. Ela 

 
235 “We inferred from gestures, facial expressions, and body movements that Londa was envisioning what cutting the circle 
in thirds would be like, an envisioning included letting herself feel ‘discomfort.’ The discomfort feeling was away of encoding 
how difficult it would be to decide where to make the cut. Here it was an emotion she allowed herself to feel as part of her 
envisioning process of what it would be like to try to cut a circular cake in thirds. This discomfort unlike the discomfort at the 
beginning of the interview is an emotion she feels entirely comfortable about feeling. She is allowing herself to feel the 
discomfort in a hypothetical context, one more or less entirely within her control. She has shaped the context herself and the 
emotion is a contextualized, localized discomfort.” 
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pode experimentar uma sensação satisfatória de sua própria bravura, de 

ter vencido o medo [...]236. (GOLDIN, 2002, p. 62, tradução e grifos nossos). 

Na situação da montanha russa, para fechar o raciocínio, Goldin (2002) solicita 

que se imagine que algo quebrou no passeio e que, a partir daí, a experiência se 

modificou completamente. O medo pareceria inteiramente diferente. Quem estivesse 

viajando no brinquedo passaria a ter um medo verdadeiro, pois o perigo seria real (ou 

existiria a crença de que fosse real). A situação caracterizaria uma mudança no meta-

afeto, pois, ainda que os passageiros da montanha russa não estivessem realmente 

em perigo, a crença de que o brinquedo e a situação não seriam seguras modificaria 

o estado do afeto, que deixaria de ser um afeto positivo em relação a algo 

supostamente negativo – da alegria, do prazer em sentir medo –, para um afeto 

realmente negativo.  

O medo da matemática e o meta-afeto relacionado também são tratados e 

exemplificados em Goldin (2002). Para o pesquisador, alunos podem sentir medo ao 

receber um problema de matemática, ao perceber que não sabem desenvolvê-lo, ou 

podem ter medo do professor, do fracasso ou mesmo da desaprovação em casa. “O 

medo da matemática [...] é um fenômeno comum”237, diz (p. 63, tradução nossa). 

Contudo, na sua perspectiva, o meta-afeto do medo da matemática pode ser, às 

vezes, uma resposta prazerosa: 

Por exemplo, uma aluna brilhante do ensino médio pode ficar terrivelmente 
nervosa antes de uma competição de matemática interescolar, com meta-
afeto positivo - o ‘medo intrínseco’ pode melhorar a experiência, já que ela 
pode se antecipar, sendo capaz de dizer: “Eu estava realmente nervosa, com 
medo... eu sou sempre assim nessas competições... e eu me saí muito 
bem!’238 (GOLDIN, 2002, p. 63, tradução nossa).  

Enquanto para alguns o meta-afeto durante a resolução de problemas, ou em 

relação à própria matemática, pode ter uma natureza negativa, para outros, pode ter 

uma natureza positiva. A frustração na resolução de problemas, na forma de uma 

 
236 “One thinks first of fear as a negative state of feeling, signaling danger. In the absence of actual danger in the environment, 
fear might be seen as a counterproductive state, an incorrect encoding, a feeling to be avoided or soothed. […] An adolescent 
may experience fear of rejection or of failure. […] Some, of course, fear mathematics. In these situations, our first impulse is 
to try to assuage the feeling. But […] in the right circumstances, individuals can find fear highly pleasurable. People flock to 
horror movies. They enjoy amusement park rides, where the more terrifying the roller coaster experience, the more 
exhilarating and ‘fun’ it is. Why is this? The cognition that the person is ‘really safe’ on the roller coaster permits the fear to 
occur in a meta-affective context of excitement and joy. The more afraid the rider feels, the more wonderful she feels about 
her fear. She may experience a satisfying sense of her own bravery, of having conquered fear, and the anticipatory joy 

(Vorfreude) of stepping onto the solid earth again to be regarded with admiration by friends. 
237 “Fear of mathematics […] is a common phenomenon.” 
238 “For instance, a bright high school student might be fearfully nervous before an interscholastic mathematics contest, 

with positive meta-affect - the ‘contained fear’ can enhance the experience, as she already anticipates being able to say, “I 
was really nervous, really afraid ... I'm always that way at these contests ... and I did great!” 
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emoção negativa, pode se basear na antecipação do fracasso, em um contexto meta-

afetivo de medo, por exemplo. Por outro lado, para outro aluno na mesma situação, a 

frustração pode ter natureza positiva, pois há a possibilidade de o estudante antecipar 

o sucesso na resolução do problema que considera não trivial, interessante, e isso 

aumenta a alegria ao ser bem-sucedido (GOLDIN, 2002). Assim, a frustração, 

geralmente vista como negativa, pode ter um contexto meta-afetivo bem diferente:  

A crença “cognitiva” do aluno em sua alta probabilidade de sucesso, sua 
confiança de que a matemática resulta em processos perspicazes, 
juntamente com o alto valor pessoal que atribui ao enfrentar desafios, pode 
contribuir para que se sinta bastante otimista sobre a frustração.239 (GOLDIN, 
2002, p. 63, tradução nossa). 

O meta-afeto não se restringe à interação de dois elementos, por exemplo 

crenças com valores, cognição com motivação etc. Os exemplos apontados 

anteriormente passam, de certo modo, essa ideia. Mas, DeBellis e Goldin (2006), 

dizem que a relação meta-afetiva pode ter vários níveis, analogamente como a 

composição de uma torre de peças compostas pela interação entre afetos:  

Tais torres de meta-afeto são geralmente poderosas e estáveis - assim, 
podemos nos sentir culpados pela raiva de alguém sobre a dor da rejeição 
percebida pelo fracasso acadêmico de um pai que amamos. No fundo, talvez, 
seja o amor; mas o meta-afeto negativo transforma-o em algo doloroso, e a 
raiva e a culpa contribuem para uma estrutura duradoura, embora 
disfuncional.240 (DEBELLIS; GOLDIN, 2006, p. 136, tradução nossa).  

 Embora os autores tenham destacado apenas culpa, raiva, dor e amor, é 

possível ver outros elementos nessa torre de meta-afetos, como culpa, raiva, dor da 

rejeição, percepção (cognitiva), sentimento de fracasso, amor. Parece claro que o 

exemplo se presta bem para ilustrar um encadeamento de vários afetos e da cognição, 

desarticulando uma visão que poderia se instalar de que o meta-afeto se processa 

apenas entre dois termos. Por outro lado, ainda que não pareça essa a intenção dos 

autores, o exemplo pode passar a impressão de uma hierarquia, de uma linearidade, 

de um caminho único, de uma única possibilidade de interação, de certa 

unilateralidade do meta-afeto. O ponto de vista que se tem aqui é que as interações 

entre os elementos que formam o meta-afeto são multilaterais e interconectadas, 

 
239 “The student’s “cognitive” belief in her high likelihood of success, her confidence that mathematics yields to insightful 
processes, along with the high personal value she places on meeting challenges, may contribute to her feeling quite positive 
about the frustration” 
240 “Meta-affect may ascend many levels. Such towers of meta-affect are usually powerful and stable – thus one may feel 
guilt about one’s anger about the pain of perceived rejection for academic failure by a parent whom one loves. At the core, 
perhaps, is the love; but the negative meta-affect transforms it into something painful, and the anger and guilt contribute to 
an enduring, albeit dysfunctional, structure.” 
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assim, um mesmo sujeito que sente culpa pela raiva pode sentir, ao mesmo tempo, 

culpa pela mágoa que o pai que ama sente ao ser rejeitado por ter fracassado; ou, 

enquanto sente culpa, pode sentir satisfação pela raiva de alguém que é indiferente à 

dor... 

 Segundo DeBellis e Goldin (2006), os objetivos afetivos da matemática não 

deveriam se voltar a eliminar a frustração, a ansiedade ou outro afeto supostamente 

negativo afim de torná-la simples, fácil ou divertida, mas desenvolver o meta-afeto dos 

estudantes para que afetos sobre emoções relacionadas com as dificuldades da 

disciplina fossem elementos produtivos para a aprendizagem. Do mesmo modo que o 

conhecimento sobre a montanha-russa torna o medo prazeroso, saber que se está 

em um ambiente seguro, de que errar é uma possibilidade construtiva, pode 

transformar as emoções negativas sobre a matemática em emoções positivas. Além 

disso, é preciso ter claro que o meta-afeto pode ter níveis de consciência distintos, 

podendo ser, segundo Goldin (2014), consciente, pré-consciente e inconsciente. 

Crenças, valores e outros afetos também participariam do processo afetivo da 

frustração: 

Por exemplo, a frustração pode e deve indicar que um problema matemático 
é não-rotineiro e interessante. Deve levar consigo a antecipação de uma 
possível alegria em entender algo novo ou alcançar um objetivo difícil. Então, 
a própria frustração é experimentada como interessante, curiosa, até mesmo 
eufórica. Relacionadas, crenças e valores 'cognitivos' em relação à 
matemática podem contribuir para a construção de meta-afetos poderosos - 
por exemplo, a crença de que o eventual sucesso é provável, juntamente com 
o valor intrínseco colocado em aprender um conceito avançado ou enfrentar 
um desafio. Uma cultura de sala de aula de apoio fornece uma sensação de 
segurança ao se sentir ‘travado’. Então, a frustração associada ao meta-afeto 
produtivo sugere que o problema vale a pena perseguir e motiva mais 
exploração do que desengajamento.241 (DEBELLIS; GOLDIN, 2006, p. 137, 
tradução nossa).  

Há, em certa medida, também uma tipologia meta-afetiva que se presta à 

análise de situações. No capítulo de metodologia de DeBellis (1996), observa-se a 

proposta de identificação de dois tipos de meta-afetos na situação de resolução de 

 
241 “For example, frustration could and should indicate that a mathematical problem is nonroutine and interesting. It should 
carry with it anticipation of possible elation at understanding something new, or achieving a difficult goal. Then frustration 
itself is experienced as interesting, curious, even euphoric. Related, ‘cognitive’ beliefs and values in relation to mathematics 
can contribute to the construction of powerful meta-affect – e.g., the belief that eventual success is indeed likely, together 
with the intrinsic value placed on learning an advanced concept, or meeting a challenge. A supportive classroom culture 
provides a sense of safety in being ‘stuck’. Then frustration coupled with productive meta-affect suggests the problem is worth 
pursuing, and motivates further exploration rather than disengagement.” 
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problemas matemáticos. Assim, um meta-afeto seria do tipo retrospectivo, relacionado 

à recordação dos afetos:   

O primeiro tipo pode ocorrer quando um solucionador [de um problema 
matemático] discute retrospectivamente a experiência de resolver 
problemas. [...] o clínico fez questões ‘Como você se sentiu ...’ para a criança. 
Enquanto a criança se empenhava em refletir sobre a atividade de resolução 
de problemas, falou sobre suas emoções ao tentar resolver o problema.242 
(DEBELLIS, 1996, p. 66, tradução e grifo nossos). 

O outro tipo de meta-afeto, na percepção de DeBellis (1996), seria contextual:  

O segundo tipo de meta-afeto pode ocorrer no contexto da solução de 
problemas matemáticos. Meta-afeto no contexto da resolução de problemas 
é um pouco diferente de meta-afeto fora do contexto do problema (ou seja, 
questionamento retrospectivo). O solucionador controla o contexto e se 
permite sentir emoções particulares para ajudar a resolver o problema.243 (p. 
66-67, tradução nossa). 

Em face dos objetivos do presente trabalho, considera-se que as duas 

categorias de meta-afeto, retrospectivo e contextual, podem ser utilizados na 

interpretação dos dados produzidos. 

Para finalizar o presente capítulo e fechar a discussão sobre meta-afeto, 

apresenta-se a seguir trecho da entrevista com o Prof. Dr. Gerald A. Goldin sobre a 

temática do afeto na educação matemática, presente em Comelli e Manrique (2019, 

p. 573-574).  

Pergunta: Com DeBellis o senhor introduziu o termo meta-afeto. É possível entender o 

meta-afeto como um termo “guarda-chuva” dos afetos? Em linhas gerais, como é possível 

explicar meta-afeto e sua importância na educação matemática? 

Gerald Goldin - Eu acho que meta-afeto é um pouco a generalização da ideia de meta-

emoção, que era um termo usado anteriormente. Mas eu não vejo isso como um termo 

“guarda-chuva”. Eu o vejo como descrevendo um tipo muito particular de coisa ou 

realmente dois tipos particulares de coisas. Um é o afeto sobre afeto, ou afeto sobre a 

cognição sobre o afeto, ou afeto sobre algo que volta ao afeto. E esse afeto pode ser 

emocional e pode envolver crenças. Eu posso ter crenças sobre crenças. Eu posso ter 

crenças sobre emoções e assim por diante. Tudo isso, para mim, é meta-afeto. O outro 

aspecto do meta-afeto tem a ver com regulação. Como regulamos nosso afeto? Como 

nós, no momento, regulamos nossas emoções? O que fazemos com a nossa raiva? O que 

 
242 “The first type may occur when a solver retrospectively discusses a problem solving experience. […] the clinician asked 
"How did you feel ..." questions to the child. As the child engaged in reflection about the problem solving activity, he spoke 
about his emotions when trying to solve the problem.” 
243 “The second type of meta-affect may occur in the context of solving mathematical problems. Meta-affect in the context 
of problem solving is a bit different than meta-affect outside the context of problem (i.e., retrospective questioning). The 
solver has control of the context and allows himself to feel particular emotions to help solve the problem.” 
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fazemos com o nosso tédio? O que fazemos com a nossa frustração? Como podemos 

evitar que isso impeça a atividade matemática produtiva? Como podemos regular nossas 

atitudes e nossas crenças? Essas são questões meta-afetivas importantes e, na maioria 

das vezes, não acho que tenham sido muito estudadas na pesquisa em educação 

matemática. Então, a importância, eu acho, é enorme. [...] 

Pergunta: OK. Voltando ao assunto "... não é mais uma variável oculta ...", quando 

observamos o impacto do termo "metacognição", com milhares de pesquisas sobre o 

assunto e se tornando muito difundido, também é possível considerar o meta-afeto como 

um conhecimento "não mais oculto”? Que tipo de expectativa seria desejável ou o que 

podemos esperar com relação ao impacto dessa variável nos próximos anos? No Brasil, 

para se ter uma ideia, o termo não aparece em nenhum título de publicação. 

Gerald Goldin - E muito poucos títulos de publicações na América também. Então, não 

tenho certeza de que é correto dizer que o meta-afeto é uma "variável não mais oculta". 

Pode ainda ser uma variável oculta com apenas um pouco de atenção dada a ela. Acho 

que o que seria desejável seria que seu impacto assumisse a forma de mudar a maneira 

como vemos os objetivos afetivos da educação matemática. Muitas vezes, a meta agora 

é ver as pessoas como tendo emoções positivas sobre a matemática. É assim que o 

objetivo é definido. Mas isso leva a atividades contraproducentes, porque quando as 

crianças experimentam emoções negativas, o professor tenta parar as emoções negativas 

ajudando a criança a não se sentir frustrada, ajudando a criança a não se sentir aborrecida, 

a não se sentir chateada, a não sentir raiva, não sentir medo, não sentir emoções 

negativas, apenas sentir satisfação, apenas sentir-se bem. E, para mim, isso é 

contraproducente, não produtivo, porque a sensação muito mais duradoura de prazer com 

a matemática vem de ter experimentado dificuldades, ter experimentado desafios, ter 

ficado muito frustrado, até zangado, até chateado ... e tendo, no entanto, conseguido ser 

capaz de persistir. O objetivo deve ser enquadrado meta-afetivamente. Queremos que os 

alunos sejam capazes de experimentar um espectro de emoções, tanto aquelas 

normalmente consideradas positivas quanto normalmente consideradas negativas no 

contexto da matemática, e adquirir a experiência de ter sentido essas emoções 

positivamente, tendo essas emoções levado a resultados que tenham satisfação; ser 

encorajado, ter uma satisfação maior depois de ter experimentado um caminho negativo, 

valorizar os erros ... e assim por diante. Essa é uma maneira diferente de enquadrar metas, 

objetivos afetivos, na educação matemática. [...] Então, ensinar matemática de uma forma 

que diz que vamos dar às crianças apenas experiências positivas é como tentar ensinar a 

apreciação da arte dizendo apenas, digamos, que você deve olhar para fotos bonitas. Isto 

não é apreciação de arte. Não é fazer matemática de uma maneira em que tudo vem 

facilmente. Então, essa é a minha perspectiva sobre quais devem ser nossos objetivos 

afetivos em matemática. Eu acredito que estão na beleza da matemática. E esse é um 
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motivador fundamental para a matemática, experimentar essa beleza. Mas você não sente 

a beleza quando não vê a feiura. Isso não acontece sem esforço. 

Nas respostas de Goldin observa-se tanto a definição de meta-afeto, a 

interrelação entre afetos, cognição e seu monitoramento, e exemplos para a sua 

compreensão, quanto se lê a respeito da necessária importância dessa dimensão 

afetiva na definição de objetivos ou metas da educação matemática. Goldin 

descontrói, em parte, o ensino da matemática facilitada e simples como forma de gerar 

engajamento nos estudantes, reforçando a concepção de que estados emocionais 

supostamente negativos, como a frustração matemática, podem ser, ao contrário, 

poderosos motivadores de natureza meta-afetiva para a aprendizagem da disciplina. 

Mas isso não acontece sem esforço, como diz.  

No início desse subitem, no qual foram apresentadas as primeiras ideias sobre 

o meta-afeto, levantou-se a questão: sendo os afetos não obrigatoriamente naturais, 

portanto, parte de uma prática ideológica e de um discurso afetado por aspectos 

históricos, qual seria a perspectiva sobre os afetos se, sob essa ótica, incidissem as 

lentes dos próprios afetos? O ponto de vista aqui defendido sobre essa questão, na 

verdade, obriga também a outra pergunta, simplesmente porque responder a essa 

primeira parece o mais simples agora: o meta-afeto teria uma perspectiva meta-socio-

histórico-afetiva (e qual o significado disso? Seria uma visão sócio-histórica sobre os 

afetos; uma visão afetiva sobre afetos sócio-históricos; uma perspectiva afetocognitiva 

sobre...?). Se afeto e cognição são indissociáveis, se não é possível pensar sem 

emoções, como diz Radford (2015), se nenhum dos comportamentos afetivos está 

desvinculado da cognição, como postula Gómez-Chacón (2018), se as pessoas são 

seres histórico-culturais, de afetos, portanto, não obrigatoriamente naturais – na visão 

de Lutz (1988) –, é possível discutir meta-afeto sem cognição, meta-afeto sem afetos 

(assim, no plural), sem o apelo temporal e cultural daquilo que nos faz seres no 

contexto? Clivar esses aspectos, separar uma coisa da outra, enquanto DeBellis 

(1996) afirma que meta-afeto transcende à noção do próprio afeto, faz algum sentido? 

A resposta parece tão óbvia quanto a pergunta diretiva e retórica criada. Supõe-se 

que tenha se estabelecido e ficado claro ao longo do texto que o meta-afeto é 

intrinsecamente sócio-histórico e, desse modo, a investigação que se proponha a 

utilizar seus pressupostos – como a presente – se obriga a considerar essa premissa. 

Assim, não há uma coisa sem a outra.   
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 Em suma, com Di Martino et al. (2015), divide-se a sensação de que é 

necessário realizar mais pesquisas sobre esse tópico emergente do Domínio Afetivo 

na educação matemática, o meta-afeto. Esse é o esforço dessa pesquisa.  
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4. REVISÃO DA LITERATURA: TESES E DISSERTAÇÕES NO BRASIL SOBRE O 
DOMÍNIO AFETIVO 

 

“Os significados de nossos sentimentos emocionais são altamente dependentes do 
contexto; muito mais, até, do que o significado de palavras e frases.”244 (DEBELLIS; 

GOLDIN, 2006, p. 133, tradução nossa). 

 

Nesse capítulo são apresentados os resultados daquilo que é um pilar 

fundamental para a compreensão do que se está pesquisando e produzindo; entender 

a própria pesquisa se faz possível com a compreensão daquilo que outros 

pesquisadores já realizaram anteriormente no campo dos afetos na educação 

matemática.  A presente revisão da literatura foi desenvolvida a partir da seguinte 

questão disparadora: qual o teor da produção acadêmica brasileira sobre o Domínio 

Afetivo no ensino e na aprendizagem de matemática? De modo auxiliar, também se 

intenciona saber quais foram as pesquisas realizadas na esfera de cada um dos 

construtos afetivos, os instrumentos de produção de dados utilizados, os principais 

autores do referencial teórico nos quais os pesquisadores se basearam e os 

resultados gerais alcançados. Para tanto, o levantamento está focado em teses e 

dissertações e, por esse motivo, restrito a sondagem das plataformas Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e Catálogo de Teses e Dissertações da 

Capes.  

A intenção nesse capítulo é, portanto, a de apresentar um retrato que possa 

ser significativo do que os pesquisadores no Brasil têm realizado a respeito dos afetos 

em matemática ao longo das últimas décadas, permitindo, em certa medida, a 

compreensão dos resultados e delimitações desse campo de pesquisa. 

 

4.1 Lentes sobre as propostas e os achados  

 

 
244 “… on one occasion the feeling of frustration may encode the failure of a recent series of trials of a particular strategy for 
solving a mathematical problem [“This isn’t working. . .”]. The frustration may evoke useful problem-solving heuristics leading 
to strategic change – such as trying a simpler, related problem. On another occasion, frustration may encode general 
information about the individual in the situation [“I can never think clearly during tests...”]. The feeling may rapidly give way 
to anxiety or despair, and evoke avoidance strategies. The meanings of our emotional feelings are highly context-dependent; 
far more, even, than the meanings of words and phrases.” 
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Em abril de 2019, realizou-se na BDTD buscas dos termos individuais emoção, 

crenças, atitudes, afetos, motivação, domínio afetivo, meta-afeto e meta-emoção. 

Marcou-se, no campo específico disponível na plataforma, que esses itens deveriam 

aparecer no título das publicações. No caso dos termos meta-afeto e meta-emoção, 

também se optou por filtrar de modo que pudessem aparecer em “Todos os Campos” 

da busca, visto que, inicialmente, nenhum resultado foi encontrado. Cada termo foi 

aplicado à busca sempre em conjunto com a palavra “matemática”. Assim, por 

exemplo, ao pesquisar afetos, foi inserido no espaço de busca “afetos matemática” 

(sem as aspas). Novamente, no caso de meta-afeto e meta-emoção, também se optou 

por realizar a busca com e sem a palavra “matemática”. Todos os resultados 

apresentados, inclusive os que continham variações das palavras – como afeto, 

afetos, afetividade etc. – foram acessados. 

No Catálogo de Teses e Dissertações da Capes (também em abril de 2019), foi 

marcado o filtro “ensino de ciências e matemática” no espaço nomeado pela 

plataforma como “Área do conhecimento”. Utilizou-se os termos de busca citados 

acima sem agregar aos mesmos a palavra “matemática”. Desse modo, por exemplo, 

foram procurados os resultados a partir da palavra motivação e, em seguida, pelo seu 

plural, motivações, procedendo do mesmo modo, basicamente, para todos os termos 

desejados. Assim como o que foi feito nos resultados alcançados na Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), foram analisados cada um dos títulos dos 

resultados que inicialmente se mostravam coerentes e, em seguida, foram feitos os 

downloads das publicações para verificar se as teses e dissertações apontadas 

atendiam ao que se desejava encontrar: títulos nos quais estavam relacionados uma 

ou mais palavras representativas do Domínio Afetivo – que de fato se configuravam 

como objeto da pesquisa dos autores encontrados – e conteúdos e/ou temáticas da 

educação matemática.   

Em ambas as plataformas, a criteriosa investigação dos resultados, embora 

especialmente dispendiosa em termos de tempo, foi essencial, permitindo a exclusão 

de trabalhos aparentemente relacionados ao estudo, mas que na prática não o eram. 

Ilustrativamente, é possível apontar o título “A espiral logarítmica como motivação 

para o aprendizado do logaritmo”245 como um exemplo de resultado encontrado na 

 
245 FAGUNDES, Leticia Verdinelli Navarro. A espiral logarítmica como motivação para o aprendizado do logaritmo. 2017. 64f. 
Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional, 
Universidade Federal do ABC, 2017. 
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busca, mas não considerado por não investigar tema relacionado ao que se está 

estudando. Com a leitura dessa dissertação, verificou-se que o termo “motivação” não 

fora tratado pela autora do estudo como um objeto de pesquisa, não se configurando 

como um construto do Domínio Afetivo, mas apenas um substantivo que poderia ser 

trocado por outra palavra análoga; a essência da pesquisa não se alteraria se o título 

fosse, por exemplo, “A espiral logarítmica como estímulo para o aprendizado do 

logaritmo”. Portanto, a investigação detalhada dos resultados apontados foi primordial.  

Foram encontradas 68 publicações produzidas por pesquisadores no Brasil 

entre os anos de 1995 e 2018. A data mais antiga e a data mais recente apontadas 

não são advindas de restrições de períodos estabelecidos na busca, mas resultado 

das limitações das próprias plataformas de acordo com os filtros e palavras-chave 

impostas.  

A Tabela 1 traz um resumo numérico dos achados. Chama a atenção a 

ausência de resultados para os termos meta-afeto e meta-emoção. 

Tabela 1. Quantidade de publicações de mestrado e doutorado, por período de defesa. 

Termos de busca 
Quantidade de defesas 

Período de defesa 
Dissertação Tese 

Afetos 7 1 Entre 2006 e 2018 

Atitudes 19 10246 Entre 1995 e 2018 

Crenças 14 7 Entre 1998 e 2018 

Emoção 2 1 Entre 2009 e 2017 

Valores 1 0 2008 

Motivação 10 1 Entre 2007 e 2018 

Domínio afetivo 1 2 Entre 2016 e 2018 

Meta-afeto 0 0 - 

Meta-emoção 0 0 - 

 

Observe-se que o registro de uma dissertação ou tese pode se repetir em 

termos diferentes porque uma publicação pode conter dois ou mais deles ao mesmo 

tempo, como em “Um estudo sobre as concepções, crenças e atitudes dos 

professores em relação à matemática”. Por outro lado, o total de produções e o total 

de teses e dissertações exclui as repetições de seu cômputo.  

 
246 Entre os resultados há uma tese de livre-docência, de Brito (1996), que foi considerada por suas contribuições para esse 
estudo. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Entre os anos de 1995 e 2018 foram defendidas 49 dissertações de mestrado 

e 19 teses de doutorado, sendo que os polos de produção sobre a temática do 

Domínio Afetivo relacionada à educação matemática centram-se na Unicamp, Unesp  

PUC-SP e PUC-RS, que produziram juntas pouco mais da metade das publicações 

elaboradas pelas 21 instituições detectadas no levantamento (Figura 10). A Unicamp 

se sobressai como a maior produtora de conhecimento inédito, proveniente de 

pesquisas de doutoramento, contribuindo com aproximadamente 47% de toda a 

pesquisa sobre a temática, contando, ainda, com o trabalho precursor “Atitudes 

(des)favoráveis com relação à matemática”, de Gonçalez (1995). 

Figura 10. Publicações por instituição de pesquisa entre os anos de 1995 e 2018. 

 

 

À época de sua publicação, Gonçalez (1995) sublinhou que a “literatura 

psicológica a respeito de atitudes em relação à matemática é bastante limitada” (p. 

34). Mais de vinte anos após sua publicação foram encontradas 29 publicações sobre 

atitudes, incluindo a da autora, o que indica, em contraste, maior atenção da 

comunidade científica para o tema durante o período.  

A Figura 11 fornece a dimensão da atenção da academia aos termos 

investigados sobre o Domínio Afetivo relacionados à educação matemática. Observa-

se uma oscilação ao longo dos anos no número de dissertações, com picos em 2008 

e 2018. 

Fonte: Elaboração própria. 



150 
 

Figura 11. Produção anual de publicações de mestrado e doutorado sobre o Domínio Afetivo. 

 

 

Para clarear a compreensão da distribuição temporal das produções 

acadêmicas de acordo com os construtos, dividiu-se a quantidade de publicações por 

quadriênios, imaginando que tal compartimentalização reflete o tempo de maturação 

e defesa dos trabalhos, especialmente das teses (Figura 12).  

Figura 12. Número quadrienal de publicações sobre construtos do Domínio Afetivo entre 1995 e 2018. 

 

 

Assim, o quadriênio 2007-2010 apresenta o maior número de publicações 

sobre construtos do Domínio Afetivo, com 20 trabalhos. Segue-se a esse quadriênio 

Fonte: Elaboração própria. 

Fonte: Elaboração própria. 
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uma redução de publicações, conforme se observa na Figura 12247.Desde 1995, as 

pesquisas a respeito de atitudes sempre estiveram presentes, como também se 

observa na Figura 12. A variação de seus números acompanha o pico de produções 

no quadriênio 2007-2010, bem como a redução de participação vista nos blocos 

seguintes.  

O trabalho de Ferreira (1998), intitulado “Desafio de ensinar-aprender 

matemática no curso noturno: um estudo das crenças de estudantes de uma escola 

pública de Belo Horizonte”, é a primeira publicação sobre crenças. Com “A construção 

do aprendizado em matemática: um enfoque metodológico e afetivo”, Menegat (2006) 

abre as publicações sobre afetos. O doutorado de Gontijo (2007), que trata das 

“Relações entre criatividade, criatividade em matemática e motivação em matemática 

de alunos do ensino médio”, inaugura as defesas sobre motivação. Azevedo (2009) 

aparece como a primeira publicação sobre emoções, com a tese “Emoções e 

sentimentos na atuação docente: um estudo com professores de matemática na 

educação de jovens e adultos”, enquanto Rocha (2016), com seu doutorado sobre “O 

domínio afetivo no comprometimento do aluno com processo de aprendizagem em 

matemática, no ensino médio: estudo em uma escola federal”, abre as publicações 

que trazem em seu título o termo Domínio Afetivo. A partir de então, em todos os 

quadriênios são apresentadas defesas sobre o construto. Também fica claro a partir 

da Figura 12 que emoções e valores ainda são temáticas secundárias para a 

academia. Somente foram publicados três trabalhos em cujo título aparece o termo 

emoções e apenas um sobre valores, de acordo com nosso levantamento248. 

A partir daqui, as informações sobre os construtos do Domínio Afetivo serão 

divididas, discutindo-se os achados específicos sobre cada um deles. 

 

4.1.1 Teses e dissertações sobre afetos na educação matemática 

 

 
247 Importante notar que os valores totais (linha tracejada) presentes no gráfico correspondem a um quadro geral de 
publicação no período, enquanto as barras representam as publicações por construtos analisados. Como uma mesma 
publicação pode investigar mais de um construto, a soma dos valores apresentados nas barras não corresponde diretamente 
à soma dos valores totais. Como se vê, não foram inseridos no gráfico os três trabalhos sobre Domínio Afetivo.  
248 E apenas outros três sobre Domínio Afetivo. 



152 
 

Como mostrado na Tabela 1, o resultado da busca ao termo afetos indicou, 

após análise, 7 dissertações e 1 tese defendidas entre os anos de 2006 e 2018.  

Ilustrativamente, foi produzida a partir das 15 palavras mais comuns nas 

publicações sobre afetos a nuvem de palavras249 a seguir (Figura 13).  Do mesmo 

modo que foi observado ao proceder à leitura das publicações, nota-se na nuvem a 

centralidade das figuras do professor e do aluno, mas também o destaque da 

aprendizagem nas pesquisas sobre afetos na educação matemática. 

Figura 13. Nuvem de palavras sobre afetos produzida a partir do conteúdo das publicações encontradas no 
levantamento bibliográfico. 

 

 

As pesquisas sobre afetos na educação matemática centraram seus esforços 

na compreensão da relação professor-aluno da educação básica. Moreira (2007), 

apesar de discutir a relação do professor com os afetos no processo de ensino e 

aprendizagem de matemática, realiza um trabalho exclusivamente teórico, assim 

como Santos, I. (2014). Desse modo, todos as demais pesquisas defendidas 

trabalham com os dois sujeitos, o aluno e o professor.  

Com cunho qualitativo, essas pesquisas valeram-se de diferentes combinações 

de instrumentos de produção de dados, sendo que os trabalhos defendidos por 

Menegat (2006), Machado (2008), Reis (2008), Medeiros (2009) e Alves (2014) 

utilizaram, especialmente, a entrevista. O questionário é utilizado por Alves (2014 e 

Machado (2008), e a observação por Menegat (2006), Medeiros (2009), Reis (2008) 

 
249 A análise dos textos para a produção da nuvem de palavras foi realizada no software QSR International's NVivo 12 
(https://www.qsrinternational.com). Estabelecemos como critérios para a determinação da frequência de palavras as quinze 
mais frequentes com comprimento mínimo de 4 letras, com “correspondência exata” das palavras. Além disso, definimos 
uma série de palavras que não deveriam aparecer nessa frequência, evitando a poluição dos dados.  

Fonte: Elaboração própria. 

https://www.qsrinternational.com/
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e Machado (2008). São ainda empregados na produção de dados o caderno de 

campo, por Medeiros (2009) e por Machado (2008), a cartografia, por Santos, F. 

(2018), e a análise documental, por Moreira (2007) e Santos, I. (2014).  

Inés Maria Gómez-Chacón, Gómez-Chacón (2003), e Douglas B. McLeod, 

McLeod (1992), são os principais referenciais teóricos para a compreensão de afetos 

nas pesquisas levantadas – principalmente utilizados na definição dos construtos –, 

bem como Henri Wallon250, embora sejam citados outros autores como Piaget, Bishop, 

Vygotsky, Damásio, Mandler, como pode ser visto na Figura 14. 

Figura 14. Nuvem de palavras produzida a partir dos principais autores presentes no quadro teórico das 
publicações sobre afetos encontradas no levantamento bibliográfico. 

 

  

O Quadro 3 mostra o título, o objetivo, o autor, a instituição de defesa, o nível 

(se mestrado ou se doutorado), o ano de publicação e a url (localizador padrão de 

recursos) das pesquisas encontradas no levantamento.  

Os resultados de Menegat (2006), Moreira (2007), Machado (2008), Reis 

(2008), Alves (2014), Santos, I. (2014) e Santos, F. (2018) convergem na percepção 

de que a relação professor-aluno, o vínculo e a afetividade aí contidos, quer na 

expressão da relação de confiança ou na qualidade dessa interação, levam à 

manifestação de afetos e que esses podem provocar a melhoria da aprendizagem do 

aluno, algo passível de se obter por meio das práticas e metodologias utilizadas pelos 

professores, segundo Medeiros (2009) e Menegat (2006). Reis (2008) e Machado 

(2008) sugerem que a maior atenção aos afetos em sala de aula possa ser alcançada 

por um trabalho voltado à questão na formação dos professores.  

 
250 Os pesquisadores que utilizam Wallon fazem referência às suas ideias sobre cognição e afeto, sua visão sobre emoção e 
desenvolvimento. Essencialmente, fazem referência a sua publicação “L’évolution psychologique de l’enfant”, com diferentes 
datas, traduções e edições.  

Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro 3. Resultados do levantamento bibliográfico sobre afetos na educação matemática. 

Título Objetivo Autor Instituição Nível 
Data de 

Publicação 
url 

A construção do aprendizado em 
matemática: um enfoque 

metodológico e afetivo 

Investigar as influências da afetividade entre o professor e o aluno e a 
metodologia adotada pelo professor para promover a construção do 
conhecimento em Matemática.  

Menegat, 
Francisco 

PUC_RS Mestrado 2006 
http://hdl.handle.net/1092

3/3095  

A importância da afetividade no 
processo de ensino-aprendizagem de 

matemática 

Chamar a atenção para a vida afetiva dos estudantes como um fator 
importante no processo de ensino-aprendizagem da matemática. Pretende-se, 
também, demonstrar como a emoção está presente nos problemas de 
aprendizagem matemática, qual a sua dinâmica nas relações de sala de aula e 
como é possível inverter os padrões emocionais autodestrutivos que podem 
comandar a vida escolar do estudante.  

Moreira, Eline 
Dias 

PUC_SP 
Mestrado 

(profissional) 
2007 

https://tede2.pucsp.br/han
dle/handle/11499  

Cultura e afetividade: Influências de 
valores dos professores de 

matemática na dimensão afetiva dos 
alunos 

Investigar a possível influência de valores dos professores de Matemática na 
dimensão afetiva dos alunos, consistindo em um estudo sobre cultura e 
afetividade. 

Machado, Milene 
Carneiro  

UFMG Mestrado 2008 
http://hdl.handle.net/1843

/FAEC-84WNCU  

Cultura e afetividade: um estudo da 
influência dos processos de 
enculturação e aculturação 

matemática na dimensão afetiva dos 
alunos 

Identificar o quanto a aprendizagem matemática escolar pode ser vista como 
um processo de enculturação ou de aculturação.  

Reis, Diogo Alves 
de Faria  

UFMG Mestrado 2008 
http://hdl.handle.net/1843

/FAEC-84WPCT  

Afetos como construtores de uma 
práxis pedagógica no ensino-
aprendizagem de matemática 

Analisar em que sentido e medida os professores dos anos iniciais do ensino 
fundamental levam em consideração os afetos de seus alunos para favorecer a 
aprendizagem matemática em sua práxis pedagógica. 

Medeiros, 
Amanda Marina 

Andrade 
UNB Mestrado 2009 

http://repositorio.unb.br/h
andle/10482/3829  

A contribuição da afetividade no 
ensino e aprendizagem da 

matemática 

Analisar o papel da afetividade nos processos de ensino e aprendizagem da 
Matemática a partir das percepções dos professores e estudantes dos 6° e 9° 
anos do ensino fundamental.  

Alves, Jamille de 
Andrade Aguiar 

UFS Mestrado 2014 
https://ri.ufs.br/handle/riu

fs/5171  

O pensamento analógico e afeto na 
atribuição de significados em 

matemática 

Discutir o papel do pensamento analógico e da afetividade na atribuição de 
significados e compreensão de conceitos no processo de ensino e 
aprendizagem em Matemática sob a perspectiva teórica.  

Santos, Isabel 
Pereira dos  

USP Doutorado 2014 
http://www.teses.usp.br/t
eses/disponiveis/48/48134

/tde-28012015-142311/  

Os ecos dos afetos das práticas 
cotidianas nas aulas de Matemática 

do ensino médio 

Cartografar as linhas de fuga, os afetos, os agenciamentos e o aprender 
Matemática no ensino médio em uma escola da rede estadual da cidade de 
Franca.  

Santos, Filipe 
Augusto Paulo 

dos 
UNESP Mestrado 2018 

http://hdl.handle.net/1144
9/154010 

Fonte: Elaboração própria. 

http://hdl.handle.net/10923/3095
http://hdl.handle.net/10923/3095
https://tede2.pucsp.br/handle/handle/11499
https://tede2.pucsp.br/handle/handle/11499
http://hdl.handle.net/1843/FAEC-84WNCU
http://hdl.handle.net/1843/FAEC-84WNCU
http://hdl.handle.net/1843/FAEC-84WPCT
http://hdl.handle.net/1843/FAEC-84WPCT
http://repositorio.unb.br/handle/10482/3829
http://repositorio.unb.br/handle/10482/3829
https://ri.ufs.br/handle/riufs/5171
https://ri.ufs.br/handle/riufs/5171
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-28012015-142311/
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-28012015-142311/
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-28012015-142311/
http://hdl.handle.net/11449/154010
http://hdl.handle.net/11449/154010
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 As pesquisas de Machado (2008), Reis (2008) e de a Santos, I. (2014) tratam 

afetos como um domínio, sob o qual se inter-relacionam construtos como crenças, 

atitudes, valores etc. Ou seja, embora os autores façam referência no título de suas 

publicações à afetividade ou ao afeto, tratam, do ponto de vista do quadro teórico aqui 

adotado, do Domínio Afetivo. Nesse aspecto, optou-se por mantê-los no espaço 

destinado às pesquisas levantadas sobre o termo afetos, e não sob o termo Domínio 

Afetivo, porque é possível considerar que os autores, nos títulos e em suas 

argumentações, não vislumbraram afetos e afetividade como algo igual a Domínio 

Afetivo, e também porque não optaram por usar esses termos para nomear suas 

pesquisas (lembrando que um dos critérios de busca e classificação das teses e 

doutorados aqui utilizado foi a presença dos termos pesquisados nos títulos dos 

trabalhos). Por outro lado, Menegat (2006), Medeiros (2009), Alves (2014) e Santos, 

F. (2018) têm também semelhança na interpretação de afetos, mas de outro modo, 

pois tratam o termo não como um grande Domínio de várias dimensões ou sistemas, 

mas como uma dimensão mais geral, algo semelhante à posição das emoções, 

crenças etc. Por sua vez, Moreira (2007) faz uma escolha mais específica por uma 

dimensão em particular do Domínio Afetivo, as emoções. Assim, talvez a autora 

pudesse ser colocada no levantamento sobre esse construto, mas se avaliou sua 

intenção em dar relevância ao termo afetividade do mesmo modo que se ponderou 

sobre os autores anteriores. 

De acordo com o levantamento da produção da academia brasileira sobre 

construtos do Domínio Afetivo, a análise das teses e dissertações sobre o termo afetos 

apontou uma série de convergências e distensões. Entre outros aspectos observados 

no material coletado, é possível destacar que: 

✓ Os autores, de modo muito coeso, indicam que os métodos, ações e 

práticas dos professores têm, de algum modo, relação com as 

manifestações e sentimentos de afeto dos alunos, influenciando a 

aprendizagem de matemática; 

✓ Gómez-Chacón ocupa uma posição medular no quadro teórico sobre 

afetos, essencialmente pelo conteúdo de seu livro traduzido para o 

português e publicado em 2003, intitulado Matemática emocional. A 

autora fornece elementos para a conceituação dos construtos, a 

compreensão de suas dinâmicas e a interrelação entre eles;  
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✓ Chama a atenção que alguns autores não estabeleçam claramente seu 

quadro teórico, quer na psicologia, na educação ou mesmo na educação 

matemática;  

✓ É necessário melhor detalhamento a respeito dos métodos de análise 

dos dados produzidos nas pesquisas. 

 

4.1.2 Teses e dissertações sobre atitudes na educação matemática 

 

Nosso levantamento aponta o construto atitudes como a temática do Domínio 

Afetivo que tem recebido maior atenção da comunidade científica do Brasil ao longo 

do tempo. Entre os anos de 1995 e 2018, foram defendidos 29 trabalhos.  

Além de conter as pesquisas que inauguram a série de produções sobre 

construtos do Domínio Afetivo encontradas em nosso levantamento, com a 

dissertação de Gonçalez (1995) e a tese de livre-docência de Brito (1996), atitudes é 

o componente mais representativo em termos numéricos nos resultados. É 

significativo que metade de toda a produção acadêmica de doutoramento no país seja 

voltada para a pesquisa sobre atitudes.  

 Observa-se que a atenção dos pesquisadores esteve voltada, especialmente, 

à compreensão das atitudes de alunos da educação básica. Entretanto, quatro 

dissertações focaram exclusivamente em professores, como pode ser visto em Moron 

(1998), Ardiles (2007), Tedeschi (2010) e Sander (2014), enquanto Gonçalez (1995) 

e Cruz (2017) investigaram alunos e professores. Há, ainda, as pesquisas de 

Gonçalez (2000), Loos (2003) e Motta (2008), concentradas em pais e alunos, bem 

como as de Vendramini (2000) e Nascimento (2008), voltadas exclusivamente a 

alunos do ensino superior. 

Investigando as produções, nota-se a grande maioria dos trabalhos (25 de 29 

publicações) fazendo uso de escalas Likert como instrumento para produção de dados 

sobre atitudes. Esse aspecto já era notório para Utsumi (2000), ao apontar que “a 

maioria dos estudos revisados usou escalas do tipo Likert” (p.32).  

Coerente com isso, o uso de análises estatísticas dos resultados também é um 

perfil da produção nacional, inicialmente representada por pesquisas que 

apresentavam um caráter quantitativo e, a partir da primeira metade da primeira 



157 
 

década dos anos 2000, passando a configurar-se com um perfil centrado em uma 

abordagem qualiquantitativa.  

Nesse universo de teses e dissertações do país, os trabalhos de Tedeschi 

(2010), Silva (2011), Sander (2014) e Medeiros (2018) são declaradamente de cunho 

qualitativo e não empregam análises estatísticas dos dados.  

No que diz respeito aos instrumentos para produção de dados, as publicações 

sobre atitudes utilizaram majoritariamente as escalas Likert, além de aplicarem 

questionários e testes (como provas e problemas). Dos trabalhos defendidos sobre o 

construto, 27 pesquisas usaram questionários, sendo que 25 dessas empregaram as 

escalas Likert. Entre essas 25, cinco não assinalaram em seus textos o termo 

“questionário”, embora o material utilizado e documentado nos anexos ou apêndices 

das publicações se configurem como tal. 

Assim, questionários estiveram presentes em cerca de 93% das publicações 

sobre atitudes entre os anos de 1995 e 2018, enquanto testes foram utilizados em 

aproximadamente 55% dos trabalhos.  

O Quadro 4 traz os títulos, objetivos, autores e demais dados básicos das 29 

produções encontradas no levantamento. Como nos outros quadros que apresentam 

esses mesmos parâmetros sobre outros construtos, os trabalhos são apresentados 

sequencialmente de acordo com suas datas de publicação, do mais antigo ao mais 

recente. 

Em relação ao quadro teórico utilizado pelos pesquisadores de atitudes, 

explorado a fim de retratar os principais referenciais a alicerçar a produção acadêmica 

nacional, ainda que de modo relativamente superficial, a imagem a seguir (Figura 15) 

expressa, por meio de uma nuvem de palavras251, a importância de Marcia Regina 

Ferreira de Brito, Lewis R. Aiken, Herbert John Klausmeier e também Maria Helena 

Carvalho de Castro Gonçalez. 

 

 
251 Construída a partir do nome de todos os autores citados no referencial teórico nas publicações encontradas no 
levantamento sobre atitudes, e que tenham aparecido duas vezes ou mais no total de registros. 
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Quadro 4. Resultados do levantamento bibliográfico sobre atitudes na educação matemática. 

Título Objetivo Autor Instituição Nível 
Data de 

Publicação 
url 

Atitudes (des)favoráveis com relação 
a matemática 

Estudar a ocorrência, o tipo e a estabilidade das atitudes com relação à 
Matemática, presentes nos professores de 1ª à 4ª séries e nos alunos do Curso 
Magistério, bem como investigar o motivo pelo qual as pessoas optam pelo 
Magistério. 

Gonçalez, Maria 
Helena Carvalho 

de Castro 
UNICAMP Mestrado 1995 

http://repositorio.unicamp
.br/jspui/handle/REPOSIP/

251628 

Um estudo sobre as atitudes em 
relação a matemática em estudantes 

de 1 e 2 graus 

Verificar a existência e ocorrência de atitudes em relação à Matemática e a 
direção (positiva ou negativa) que estas assumem, buscando estabelecer 
relações entre essas atitudes e alguns fatores selecionados.  

Brito, Marcia 
Regina Ferreira 

de 
UNICAMP 

Livre-
docência 

1996 
http://repositorio.unicamp
.br/jspui/handle/REPOSIP/

251566 

Um estudo exploratório sobre as 
concepções e as atitudes dos 

professores de educação infantil em 
relação a matemática 

Estudar a existência e o tipo de atitudes (positivas ou negativas) com relação à 
Matemática presentes nos professores de educação infantil. Buscou analisar, 
também, se professores com atitudes positivas em relação à Matemática 
possuem concepções sobre o ensino da Matemática diferentes daqueles com 
atitudes negativas.  

Moron, Claudia 
Fonseca 

UNICAMP Mestrado 1998 
http://repositorio.unicamp
.br/jspui/handle/REPOSIP/

253897  

Influências das habilidades e das 
atitudes em relação a matemática e 

a escolha profissional 

Investigar a existência de relações entre a escolha profissional e as habilidades 
e atitudes em relação à matemática.  

Araujo, Elizabeth 
Adorno de 

UNICAMP Doutorado 1999 
http://repositorio.unicamp
.br/jspui/handle/REPOSIP/

253338  
Implicações das atitudes e das 

habilidades matemáticas na 
aprendizagem dos conceitos de 

estatística 

Verificar as relações entre as atitudes em relação à Estatística, as habilidades 
matemáticas e a aprendizagem dos conceitos estatísticos, tendo como sujeitos 
319 estudantes universitários.  

Vendramini, 
Claudette Maria 

Medeiros 
UNICAMP Doutorado 2000 

http://repositorio.unicamp
.br/jspui/handle/REPOSIP/

251835  

Atitudes e habilidades envolvidas na 
solução de problemas algébricos: um 

estudo sobre o gênero, a 
estabilidade das atitudes e alguns 

componentes da habilidade 
matemática 

Verificar se as atitudes em relação à Matemática estavam relacionadas às 
variáveis gênero, série e desempenho, 256 sujeitos oriundos de sexta, sétima e 
oitava séries do ensino fundamental, de uma escola da rede pública de ensino 
do Estado de São Paulo, responderam a um questionário para sua 
caracterização, uma escala de atitudes em relação à Matemática e um teste 
matemático. 

Utsumi, Miriam 
Cardoso 

UNICAMP Doutorado 2000 
http://repositorio.unicamp
.br/jspui/handle/REPOSIP/

251847  

Relações entre a família, o gênero, o 
desempenho, a confiança e as 

atitudes em relação a matemática 

Investigar  as  atitudes  dos  alunos  em relação à Matemática e a de seus pais, 
avaliar se as atitudes estão influenciando o desempenho  na  respectiva  
disciplina,  verificar  o  nível  de  confiança  dos  alunos, averiguar se há 
influência dos pais na formação de atitudes dos filhos e, também estudar as 
possíveis relações entre o gênero e a formação de atitudes. 

Gonçalez, Maria 
Helena Carvalho 

de Castro 
UNICAMP Doutorado 2000 

http://repositorio.unicamp
.br/jspui/handle/REPOSIP/

251473  

Atitude com a matemática em 
estudo antes do ensino fundamental 

e médio 

Verificar o nível de atitude em relação à Matemática, buscando estabelecer 
relações entre essa atitude e alguns fatores selecionados.  

Silva, Sandra 
Cristina Torres 
Fernandes da 

UFSC Mestrado 2003 
http://repositorio.ufsc.br/x
mlui/handle/123456789/8

4562  

Uso do logo em sala de aula: 
desempenho em geometria e 

atitudes em relação a matemática 

Estudar e comparar as atitudes em relação à Matemática e o desempenho 
escolar em uma prova de Matemática, de alunos de dois grupos G.A. e G.B. e a 
utilização do recurso computacional MEGALOGO. 

Silva, Clea 
Mendes da 

UNICAMP Mestrado 2003 
http://repositorio.unicamp
.br/jspui/handle/REPOSIP/

253619  
Atitude e desempenho em 
matemática, crenças auto-

referenciadas e família: uma path-
analysis 

Avaliar o papel da família e de crenças autorreferenciadas sobre o desempenho 
e as atitudes em relação à Matemática, em amostra de conveniência de 94 
alunos de 3a, Sa e 7a séries e seus pais, numa escola privada de Campinas, SP. 

Loos, Helga UNICAMP Doutorado 2003 
http://repositorio.unicamp
.br/jspui/handle/REPOSIP/

253109  

http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/251628
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/251628
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/251628
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/251566
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/251566
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/251566
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/253897
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/253897
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/253897
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/253338
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/253338
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/253338
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/251835
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/251835
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/251835
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/251847
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/251847
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/251847
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/251473
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/251473
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/251473
http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/84562
http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/84562
http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/84562
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/253619
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/253619
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/253619
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/253109
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/253109
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/253109


159 
 

Atitudes e Procedimentos de alunos 
frente à Leitura e Interpretação de 

textos nas aulas de Matemática 

Estudar atitudes e procedimentos de alunos frente à leitura e interpretação de 
textos nas aulas de Matemática e a finalidade de contribuir para o debate e a 
reflexão de professores dessa disciplina relativamente à competência leitora e 
escritora de seus alunos. 

Salmazo, Rodrigo PUC_SP 
Mestrado 

(Profissional) 
2005 

https://tede2.pucsp.br/han
dle/handle/11483  

O componente espacial da 
habilidade matemática de alunos do 

ensino médio e as relações com o 
desempenho escolar e as atitudes 

em relação a matemática e a 
geometria 

Analisar o componente espacial da habilidade matemática e verificar a 
existência de relações entre esse componente, o raciocínio espacial, as atitudes 
em relação à matemática e à geometria e o desempenho escolar. 

Viana, Odalea 
Aparecida 

UNICAMP Doutorado 2005 
http://repositorio.unicamp
.br/jspui/handle/REPOSIP/

253074  

Um estudo sobre as concepções, 
crenças e atitudes dos professores 

em relação a matemática 

Investigar, ao nível do discurso, as Concepções dos professores da primeira fase 
do ensino fundamental (1ª a 4ª série) sobre o Conhecimento Matemático, suas 
Crenças para com a Matemática, a Confiança e a Utilidade Matemática dos 
professores, bem como verificar as suas Atitudes em relação à Matemática.  

Ardiles, Roseline 
Nascimento de 

UNICAMP Mestrado 2007 
http://repositorio.unicamp
.br/jspui/handle/REPOSIP/

251466  

Solução de problemas e tipos de 
mente matemática: relações com as 
atitudes e crenças de auto-eficacia 

Contribuir para a compreensão de alguns dos componentes da habilidade 
matemática, por meio da abordagem de solução de problemas. Buscou 
investigar quais as relações existentes entre o desempenho em problemas de 
matemática e os componentes viso-pictóricos e lógico verbais da habilidade 
matemática, tentando identificar sujeitos que apresentem diferentes tipos de 
arranjos matemáticos da mente, segundo a concepção de V. A. Krutetskii 
(1976). 

Dobarro, Viviane 
Rezi 

UNICAMP Doutorado 2007 
http://repositorio.unicamp
.br/jspui/handle/REPOSIP/

319211  

A família, o desenvolvimento das 
atitudes em relação a matemática e 

a crença de auto-eficacia 

Verificar se existem relações entre as atitudes em relação à Matemática 
apresentadas pelos pais e as atitudes em relação à Matemática, as crenças de 
autoeficácia em Matemática e o desempenho matemático dos estudantes. 

Motta, Kelly 
Christinne Maia 

de Paula 
UNICAMP Mestrado 2008 

http://repositorio.unicamp
.br/jspui/handle/REPOSIP/

252046  

Análise de atitudes de alunos na 
educação de jovens e adultos em 

situação de resolução de problemas 

Pesquisar o desempenho de alunos na Resolução de Problemas envolvendo 
Função do 1º Grau, estudando suas atitudes e procedimentos. 

Barros, Cláudio 
Pousa Moraes 

PUC_SP 
 

Mestrado 
(Profissional) 

2008 
https://tede2.pucsp.br/han

dle/handle/11362 

Relações entre os conhecimentos, as 
atitudes e a confiança dos alunos do 
curso de licenciatura em Matemática 

em resolução de problemas 
geométricos 

Investigar as relações entre os conhecimentos geométricos, as atitudes em 
relação à geometria e a confiança dos graduandos de um curso de Licenciatura 
em Matemática.  

Nascimento, 
Andréia 

Aparecida da 
Silva Brito 

UNESP Mestrado 2008 
http://hdl.handle.net/1144

9/90921  

Existe Relação entre a Preferência 
por uma Cor e as Atitudes com 

Relação à Matemática? 

Analisar uma possível relação entre a preferência por uma cor e as atitudes em 
relação à Matemática, que pode ser um dos indícios para verificar as atitudes 
positivas e negativas dos alunos frente à disciplina Matemática. 

Guerra, Amélia 
Pergentina Faro 

UFPA Mestrado 2008 
https://drive.google.com/file/d
/0Bxa8Ai93RdHQTURGMmZ4V

mVVQU0/view?usp=sharing 

Concepções e atitudes em relação à 
matemática: maneiras de identificá-
las e possibilidades de modificá-las 

Investigar as concepções e atitudes em relação à Matemática dos alunos de 
oitava série do ensino fundamental, verificando como a metodologia pode 
influenciá-las. 

Marmitt, Vivian 
Regina 

PUC_RS Mestrado 2009 
http://hdl.handle.net/1092

3/3037  

Um estudo sobre as relações entre 
atitudes, gênero e desempenho de 

alunos do ensino médio em 
atividades envolvendo frações 

Investigar as relações entre o desempenho na solução de problemas e 
exercícios sobre frações e algumas variáveis afetivas como: as atitudes em 
relação à Matemática, as atitudes em relação a frações, o gênero e a série. 

Justulin, Andresa 
Maria 

UNESP Mestrado 2009 
http://hdl.handle.net/1144

9/90893  

O professor curioso: Indícios de 
atitudes investigativas na formação 

de professores de matemática 

Analisar o processo inicial de questionamento do professor em formação e a 
ocorrência das primeiras sistematizações dos objetos de sua prática. Esse 
trabalho abordou a pesquisa do professor sobre temas ligados à sua prática 
docente, aliada a processos de formação continuada.  

Tedeschi, Wania USP Doutorado 2010 
http://www.teses.usp.br/t
eses/disponiveis/48/48134

/tde-11112010-111654/  

https://tede2.pucsp.br/handle/handle/11483
https://tede2.pucsp.br/handle/handle/11483
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/253074
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/253074
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/253074
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/251466
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/251466
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/251466
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/319211
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/319211
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/319211
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/252046
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/252046
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/252046
https://tede2.pucsp.br/handle/handle/11362
https://tede2.pucsp.br/handle/handle/11362
http://hdl.handle.net/11449/90921
http://hdl.handle.net/11449/90921
https://drive.google.com/file/d/0Bxa8Ai93RdHQTURGMmZ4VmVVQU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxa8Ai93RdHQTURGMmZ4VmVVQU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxa8Ai93RdHQTURGMmZ4VmVVQU0/view?usp=sharing
http://hdl.handle.net/10923/3037
http://hdl.handle.net/10923/3037
http://hdl.handle.net/11449/90893
http://hdl.handle.net/11449/90893
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-11112010-111654/
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-11112010-111654/
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-11112010-111654/
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As atitudes de estudantes do ensino 
médio em relação à disciplina de 

matemática em escolas do município 
de Viamão 

Tratar do comportamento do aluno podendo estar diretamente ligado ao que 
lhes é apresentado em sala de aula. Faz uma reflexão sobre as ações provindas 
de reações aos estímulos que o educador cria com suas metodologias. 

Silva, Vagner 
Jorge da 

PUC_RS Mestrado 2011 
http://hdl.handle.net/1092

3/3111  

As atitudes, os conhecimentos de 
estatística e a escolha profissional 
dos alunos do ensino médio de Ji-

Paraná 

Conhecer as relações existentes entre as atitudes, os conhecimentos de 
Estatística e a escolha profissional dos alunos do terceiro ano do ensino médio 
de Ji-Paraná. 

Evangelista, 
Cristiane Johann 

ULBRA Mestrado 2013 
http://www.ppgecim.ulbra
.br/teses/index.php/ppgeci

m/article/view/165/158 

Autoconceito, atitude e 
desempenho em matemática: um 

estudo de algumas relações 

Produzir de um aplicativo digital e seu respectivo guia didático que permitissem 
a utilização e o aproveitamento das variáveis psicossociais Autoconceito e 
Atitude, por parte dos professores, em benefício dos alunos na disciplina de 
matemática em sala de aula. 

Freitas, Renata 
Sossai 

IFES Mestrado 2014 

https://sucupira.capes.gov.br/s
ucupira/public/consultas/colet
a/trabalhoConclusao/viewTrab
alhoConclusao.jsf?popup=true

&id_trabalho=1302656# 
Gênero e desempenho em itens da 

prova de matemática do Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM): 
relações com as atitudes e crenças 

de autoeficácia matemática 

Identificar se existem e descrever as possíveis relações entre as crenças de 
autoeficácia matemática, as atitudes em relação à Matemática, o gênero e o 
desempenho dos estudantes do ensino médio usando itens da prova de 
Matemática do ENEM.  

Machado, Milene 
Carneiro 

UNICAMP Doutorado 2014 
http://repositorio.unicamp
.br/jspui/handle/REPOSIP/

254104  

Pró-letramento: um estudo sobre a 
resolução de problemas e as atitudes 

em relação à matemática 
apresentadas por professores do 

primeiro ciclo do ensino 
fundamental 

Investigar as possíveis mudanças de atitudes em relação à Matemática após a 
realização do curso de formação continuada do Pró-Letramento, bem como 
investigar como essas atitudes interferem na prática de ensino da Matemática 
por meio da resolução de problemas.  

Sander, Giovana 
Pereira 

UNESP Mestrado 2014 
http://hdl.handle.net/1144

9/154653 

GEOMETRIA NO CICLO DE 
ALFABETIZAÇÃO: um estudo sobre as 

atitudes dos alunos do ciclo de 
alfabetização diante da Geometria e 
suas relações com a aprendizagem 

Investigar de que forma as atitudes em relação à Geometria, de alunos e 
professores do ciclo de alfabetização, se correlacionam com o desempenho dos 
alunos na resolução de problemas geométricos. 

Cruz, Bruna 
Albieri 

UNESP Mestrado 2017 

https://sucupira.capes.gov.br/s
ucupira/public/consultas/colet
a/trabalhoConclusao/viewTrab
alhoConclusao.jsf?popup=true

&id_trabalho=5028020 

Devires de Imagens: atitudes e 
matemática(s) construídas e 

praticadas por um grupo de crianças 

Analisar as externalizações de atitudes em relação à matemática de alunos dos 
anos iniciais do ensino fundamental, por meio de produções de vídeo. 

Medeiros, 
Amanda Silva de 

UFMS Mestrado 2018 

https://sucupira.capes.gov.br/s
ucupira/public/consultas/colet
a/trabalhoConclusao/viewTrab
alhoConclusao.jsf?popup=true

&id_trabalho=6933474 
Os enigmas como instrumento para 

o desenvolvimento de autoconfiança 
e de atitudes positivas em relação à 

matemática 

Investigar o desenvolvimento de atitudes positivas e de autoconfiança, em 
relação à Matemática, em alunos do ensino fundamental I, 4º e 5º anos, por 
meio do uso de problemas não estruturados. 

Lima, Fabiana 
Chiericci 

UNESP Mestrado 2018 
http://hdl.handle.net/1144

9/153586  

Fonte: Elaboração própria. 

http://hdl.handle.net/10923/3111
http://hdl.handle.net/10923/3111
http://www.ppgecim.ulbra.br/teses/index.php/ppgecim/article/view/165/158
http://www.ppgecim.ulbra.br/teses/index.php/ppgecim/article/view/165/158
http://www.ppgecim.ulbra.br/teses/index.php/ppgecim/article/view/165/158
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/254104
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/254104
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/254104
http://hdl.handle.net/11449/154653
http://hdl.handle.net/11449/154653
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=5028020
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=5028020
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=5028020
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=5028020
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=5028020
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6933474
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6933474
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6933474
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6933474
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6933474
http://hdl.handle.net/11449/153586
http://hdl.handle.net/11449/153586
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Figura 15. Nuvem de palavras produzida a partir dos principais autores presentes no quadro teórico das 
publicações sobre atitudes encontradas no levantamento bibliográfico. 

 

 

O levantamento demonstra a importância e o impacto de Brito (1996) na 

produção nacional. Entre as 27 teses e dissertações levantadas sobre atitudes – 

desconsiderando a de Gonçalez (1995), pois anterior a de Brito (1996), e a da própria 

autora –, em 23 publicações Brito (1996) se encontra como referência fundamental do 

quadro teórico, mostrando-se uma autora significativa nas publicações por mais de 

duas décadas. Apenas em quatro publicações a autora não está presente e sua 

ausência em três delas parece dever-se à não utilização de escalas Likert pelos 

autores dos trabalhos. Brito (1996), entre outras citações feitas sobre a sua produção, 

é comumente empregada por ter traduzido, adaptado e validado uma escala de 

atitudes em relação à matemática, de Aiken e Dreger (1961) e Aiken (1963). Sua tese 

de livre-docência, intitulada “Um estudo sobre as atitudes em relação à matemática 

em estudantes de 1º e 2º graus”, investigou 2007 alunos, do atual 4º ano do ensino 

fundamental I ao 3º ano do ensino médio, procurando esboçar um perfil dos 

estudantes com atitudes favoráveis à matemática.  

De modo geral, Aiken aparece nas produções como Aiken e Dreger (1961) e 

Aiken (1963). Das 29 teses e dissertações que compõem o levantamento sobre 

atitudes, os autores aparecem nos registros de 23 delas, participando do núcleo do 

quadro teórico por serem responsáveis pelos trabalhos que apresentam e revisam 

uma escala Likert de atitudes –  à época da publicação de Brito (1996) essa escala já 

era considerada pela autora como “amplamente usada na investigação sobre atitudes 

Fonte: Elaboração própria. 
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em relação à matemática.” (p.185). Coerente com o levantamento, a afirmação da 

autora continua verdadeira, pois nota-se que ao longo do espaço de tempo abarcado 

pelas publicações encontradas, sistematicamente esses autores são utilizados. Dos 

seis trabalhos que não têm Aiken como uma referência, quatro deles não utilizam 

escalas Likert para produção de dados, o que justificaria a sua ausência. Em Salmazo 

(2005), Barros (2008), Tedeschi (2010) e Medeiros (2018) há a correspondência da 

ausência de Aiken e de escala Likert. Entre eles, somente Medeiros (2018) cita Brito 

(1996), o que corrobora a relação da autora com Aiken e sua escala de atitudes. Não 

obstante, Silva (2011) apresenta uma escala Likert adaptada a partir de Gómez-

Chacón (2003), e Freitas (2014) uma escala de construção própria. Ambos não se 

valem de Aiken e Dreger (1961) e Aiken (1963). 

Por sua vez, Klausmeier252, na verdade Klausmeier e Goodwin (1977), presente 

em 21 das produções sobre atitudes – desde o trabalho de Gonçalez (1995) –, 

também se mostra como um referencial significativo, entre outros motivos, por ser 

utilizado pela comunidade acadêmica por apresentar em seus estudos cinco atributos 

definidores das atitudes. As publicações de Vendramini (2000), Salmazo (2005), 

Barros (2008), Guerra (2008), Marmit (2009), Tedeschi (2010), Silva (2011) e Freitas 

(2014) não fazem alusão ao autor, ao contrário das demais. 

Observa-se que os pesquisadores apontaram a relação entre atitudes e 

desempenho em matemática, como se vê em Vendramini (2000), Silva (2003a), Viana 

(2005), Dobarro (2007), Nascimento (2008), Evangelista (2013), Freitas (2014), 

Machado (2014). Cruz (2017), embora assinale as atitudes positivas dos alunos em 

relação à geometria, não detecta relação entre atitudes e desempenho, enquanto 

Motta (2008) observa baixa relação desse construto com o desempenho de alunos.  

A pouca ou nenhuma influência dos pais na formação das atitudes dos filhos 

em relação à matemática é indicada por Gonçalez (2000) e Loos (2003), ao passo que 

Motta (2008) aponta para a alta relação entre as atitudes dos pais e o desempenho 

dos filhos (alunos). 

Enquanto Ardiles (2007) sinaliza que os professores têm mais atitudes positivas 

do que negativas sobre a matemática, Gonçalez (1995) destaca, além das atitudes 

 
252 Curiosamente, desde as primeiras dissertações encontradas em nosso levantamento, Klausmeier e Goodwin (1977) são 
citados como Klausmeier (1977). Entre nossos achados, apenas Nascimento (2008) e Medeiros (2018) fazem a citação 
apresentando os nomes dos dois autores. 
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positivas de professores, as negativas de alunos frente à disciplina. Na pesquisa de 

Cruz (2017), com professores de alfabetização, observa-se não haver relação entre 

atitudes dos professores com as atitudes dos alunos. Sander (2014) discute seu 

achado, de que professores com atitudes positivas tendem a diversificar a forma de 

trabalhar, o que pode ser complementado por Marmit (2000), ao afirmar que a 

mudança nas metodologias dos professores tem a capacidade de construir atitudes 

positivas e modificar atitudes negativas dos alunos. 

Diferenças significativas nas atitudes dos alunos em relação à matemática de 

acordo com ano (série) escolar no qual se encontram foram apontadas inicialmente 

por Brito (1996) e posteriormente corroboradas por Utsumi (2000), Loos (2003) e 

Justulin (2009). Os autores evidenciam que as atitudes tendem a ser mais positivas 

entre alunos mais novos.  

O retrato final do levantamento sobre as investigações sobre atitudes na 

educação matemática no Brasil aponta o tripé Brito-Aiken-Klausmeier como 

fundamental, e o uso de escalas Likert como uma constante. 

 

4.1.3 Teses e dissertações sobre crenças na educação matemática 

 

A análise sobre a produção acadêmica sobre atitudes, apresentada 

anteriormente, revelou, majoritariamente, a preocupação das pesquisas em 

compreender esse construto do Domínio Afetivo focando na relação do aluno com a 

matemática. As pesquisas sobre crenças, de outro modo, não só se mostraram 

interessadas nos alunos quanto também nos professores, havendo um certo equilíbrio 

nessa atenção. Entre as 14 dissertações e as 7 teses defendidas sobre o construto, 

nenhuma delas estuda concomitantemente as crenças de professores e as de alunos. 

Loos (2003) e Motta (2008), ao pesquisarem também atitudes, são os únicos a 

incluírem os pais em suas pesquisas.  

 Assim como revelado sobre afetos e atitudes, a academia focou a educação 

básica em suas pesquisas sobre crenças. Yamamoto (2012), Gonçalves (2013) e 

Melo (2014) são as vozes dissonantes nessa atenção, pois se voltaram à 

compreensão do construto no ensino superior.  
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A presente busca encontrou publicações sobre crenças entre os anos de 1998 

e 2018. Invariavelmente, essas publicações apresentaram um cunho qualitativo ou 

qualiquantitativo, com apenas Loos (2003) denotando um perfil quantitativo. Nelas, as 

entrevistas e os questionários são os principais instrumentos de produção de dados, 

embora várias pesquisas tenham utilizado observações conjuntamente. Mais uma vez 

as escalas Likert estão presentes no ferramental de produção de dados, 

principalmente porque em boa parte delas a atenção também é dividida com a 

compreensão das atitudes – construto sobre o qual foi identificado o frequente uso 

das escalas. Loos (2003), Ardiles (2007), Dobarro (2007), Motta (2008) e Machado 

(2014) são autores que pesquisaram crenças e atitudes simultaneamente. 

 O Quadro 5 traz informações do levantamento sobre crenças e a Figura 16 

procura ilustrar os autores do quadro teórico sobre a temática presentes nos trabalhos 

levantados. 

Figura 16. Nuvem de palavras produzida a partir dos principais autores presentes no quadro teórico das 
publicações sobre crenças encontradas no levantamento bibliográfico. 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro 5. Resultados do levantamento bibliográfico sobre crenças na educação matemática. 

Título Objetivo Autor Instituição Nível 
Data de 

Publicação 
url 

Desafio de ensinar-aprender 
matemática no curso noturno: um 

estudo das crenças de estudantes de 
uma escola pública de Belo 

Horizonte 

Tratar das seguintes questões: Quais são as crenças dos estudantes em relação 
à Matemática, seu ensino e aprendizagem? Que relações existem entre essas 
crenças, o desempenho e autoestima desses alunos?  

Ferreira, Ana 
Cristina 

UNICAMP Mestrado 1998 
http://repositorio.unicamp
.br/jspui/handle/REPOSIP/

252523  

Atitude e desempenho em 
matemática, crenças auto-

referenciadas e família: uma path-
analysis 

Avaliar o papel da família e de crenças autorreferenciadas o desempenho e as 
atitudes em relação à Matemática, em amostra de conveniência de 94 alunos 
de 3a, Sa e 7a séries e seus pais, numa escola privada de Campinas, SP.  

Loos, Helga UNICAMP Doutorado 2003 
http://repositorio.unicamp
.br/jspui/handle/REPOSIP/

253109  

Um estudo sobre as concepções, 
crenças e atitudes dos professores 

em relação a matemática 

Investigar as concepções dos professores da primeira fase do ensino 
fundamental sobre o Conhecimento Matemático, suas Crenças para com a 
Matemática, a Confiança e a Utilidade Matemática dos professores, bem como 
verificar as suas Atitudes em relação à Matemática.  

Ardiles, Roseline 
Nascimento de 

UNICAMP Mestrado 2007 
http://repositorio.unicamp
.br/jspui/handle/REPOSIP/

251466  

Solução de problemas e tipos de 
mente matemática: relações com as 
atitudes e crenças de auto-eficacia 

Contribuir para a compreensão de componentes da habilidade matemática, por 
meio da abordagem de solução de problemas. Buscou investigar quais as 
relações existentes entre o desempenho em problemas de matemática e os 
componentes viso-pictóricos e lógico verbais da habilidade matemática. 

Dobarro, Viviane 
Rezi 

UNICAMP Doutorado 2007 
http://repositorio.unicamp
.br/jspui/handle/REPOSIP/

319211  

Concepções, crenças e competências 
referentes à leitura, reveladas por 
professores(as) de Matemática e o 

desenvolvimento de práticas de 
leitura em suas aulas 

Investigar concepções, crenças e competências referentes à leitura, reveladas 
por professores(as) de matemática e o desenvolvimento de práticas de leitura 
em suas aulas, tendo em vista que a leitura e a produção de textos vêm se 
configurando como uma tarefa a ser compartilhada pelos professores(as) das 
diferentes áreas do conhecimento. 

Oliveira, Emilio 
Henri de 

PUC_SP Mestrado 2007 
https://tede2.pucsp.br/han

dle/handle/11127  

A família, o desenvolvimento das 
atitudes em relação a matemática e 

a crença de auto-eficacia 

Verificar se existem relações entre as atitudes em relação à Matemática 
apresentadas pelos pais e as atitudes em relação à Matemática, as crenças de 
autoeficácia em Matemática e o desempenho matemático dos estudantes. 

Motta, Kelly 
Christinne Maia 

de Paula 
UNICAMP Mestrado 2008 

http://repositorio.unicamp
.br/jspui/handle/REPOSIP/

252046  
O jogo e a educação matemática: um 

estudo sobre as crenças e 
concepções dos professores de 

matemática quanto ao espaço do 
jogo no fazer pedagógico 

Conhecer as crenças e concepções dos professores de Matemática quanto ao 
espaço do jogo no seu fazer pedagógico.  

Suleiman, Amal 
Rahif 

UNESP Mestrado 2008 
http://hdl.handle.net/1144

9/90303  

Álgebra: como as crenças dos 
professores influenciam na 
aprendizagem dos alunos 

Verificar como os professores compreendem álgebra e quais concepções sobre   
álgebra   possuem.    

Ferreira, Magno 
Isaac 

UFRJ Mestrado 2009 
http://www.pg.im.ufrj.br/p
emat/14%20Magno%20Fer

reira.pdf 
Crenças de auto-eficácia e motivação 

para matemática: um estudo com 
alunos do ensino fundamental de 

uma escola pública de Ouro Branco - 
MG 

Verificar as contribuições que um trabalho extraclasse de acompanhamento de 
alunos do nono ano, fundamentado nesse referencial teórico, poderia trazer 
para o desenvolvimento das crenças de autoeficácia dos participantes e para 
sua motivação para aprender Matemática. 

Torisu, Edmilson 
Minoru 

UFOP Mestrado 2010 
http://www.repositorio.uf

op.br/handle/123456789/2
532  

Estudo de concepções e crenças de 
licenciandos sobre o ensino de 

matemática 

Conhecer as concepções e crenças dos estudantes do curso de licenciatura em 
Matemática sobre o ensino de Matemática.  

Yamamoto, Eriko 
Matsui 

PUC_SP Doutorado 2012 
https://tede2.pucsp.br/han

dle/handle/16039  

http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/252523
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/252523
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/252523
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/253109
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/253109
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/253109
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/251466
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/251466
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/251466
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/319211
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/319211
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/319211
https://tede2.pucsp.br/handle/handle/11127
https://tede2.pucsp.br/handle/handle/11127
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/252046
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/252046
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/252046
http://hdl.handle.net/11449/90303
http://hdl.handle.net/11449/90303
http://www.pg.im.ufrj.br/pemat/14%20Magno%20Ferreira.pdf
http://www.pg.im.ufrj.br/pemat/14%20Magno%20Ferreira.pdf
http://www.pg.im.ufrj.br/pemat/14%20Magno%20Ferreira.pdf
http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/2532
http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/2532
http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/2532
https://tede2.pucsp.br/handle/handle/16039
https://tede2.pucsp.br/handle/handle/16039
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A formação docente e as crenças de 
professores em relação à 

matemática: uma ruptura possível? 

 Investigar a relação entre a formação do professor e a construção de crenças 
que são evidenciadas na prática em sala de aula pelos professores de 
Matemática.  

Zat, Ancilla 
Dall'Onder 

UNISINOS Doutorado 2012 
http://www.repositorio.jes
uita.org.br/handle/UNISIN

OS/3638  
Programa pró-letramento em 
matemática: reflexões sobre 

concepções, crenças e a prática de 
resolução de problemas de uma 

professora 

Refletir sobre as crenças e concepções, bem como as práticas pedagógicas da 
professora regente do ensino fundamental em 2011. 

Ricci, Sandra 
Regina 

UFG Mestrado 2013 

https://sucupira.capes.gov.br/s
ucupira/public/consultas/colet
a/trabalhoConclusao/viewTrab
alhoConclusao.jsf?popup=true

&id_trabalho=741149 

Crenças e dificuldades de futuros 
professores de matemática no 
domínio dos números racionais 

Estudar as crenças e dificuldades de um grupo de alunos do primeiro ano do 
Curso de Licenciatura em Matemática acerca das frações. Os principais 
objetivos do estudo foram identificar as recordações desses alunos sobre esse 
conteúdo no ensino básico e as possíveis origens de tais crenças e dificuldades.  

Gonçalves, Maria 
Imaculada de 

Souza Marcenes  
UFMG Doutorado 2013 

http://hdl.handle.net/1843
/BUOS-97HJ3H 

Crenças de um professor de 
matemática que emergem em suas 
interações com um livro didático do 

ensino médio 

Investigar as crenças de um professor de Matemática que emergem em suas 
interações estabelecidas com os livros didáticos e em suas práticas 
profissionais. 

Anjos, Cristiano 
da Silva dos 

UFMS Mestrado 2014 

https://sucupira.capes.gov.br/s
ucupira/public/consultas/colet
a/trabalhoConclusao/viewTrab
alhoConclusao.jsf?popup=true

&id_trabalho=1203209 
Gênero e desempenho em itens da 

prova de matemática do Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM): 
relações com as atitudes e crenças 

de autoeficácia matemática 

Identificar se existem e descrever as possíveis relações entre as crenças de 
autoeficácia matemática, as atitudes em relação à Matemática, o gênero e o 
desempenho dos estudantes do ensino médio usando itens da prova de 
Matemática do ENEM.  

Machado, Milene 
Carneiro 

UNICAMP Doutorado 2014 
http://repositorio.unicamp
.br/jspui/handle/REPOSIP/

254104 

Matemática Científica e Escolar: 
Saberes, Crenças e Concepções de 

Professores na Construção Coletiva 
de um Livro Didático 

Investigar os processos de troca e negociação de conhecimento, assim como as 
crenças e concepções, sobre matemática científica e escolar, presentes entre 
os participantes envolvidos no desenvolvimento de uma coleção de livros 
didáticos digitais para o ensino fundamental (Projeto MatDigital). 

Melo, Lucas 
Medeiros e 

UFRJ Mestrado 2014 

https://sucupira.capes.gov.br/s
ucupira/public/consultas/colet
a/trabalhoConclusao/viewTrab
alhoConclusao.jsf?popup=true

&id_trabalho=1978975 

Crenças de professores de ciências 
da natureza e matemática sobre 

motivação dos alunos 

Contribuir e avançar na compreensão das crenças dos professores no ambiente 
escolar, especificamente no Ensino de Ciências da Natureza e Matemática.  

Oliveira, Rafael 
Sales Lisbôa de 

UFSC Mestrado 2015 
https://repositorio.ufsc.br/
xmlui/handle/123456789/1

69531  

Crenças de autoeficácia matemática 
na Educação de Jovens e Adultos: 
um estudo com alunos de ensino 

médio de Divinópolis (MG). 

Investigar possíveis mobilizações das crenças de autoeficácia matemática de 
estudantes da EJA ao longo do desenvolvimento de tarefas de Matemática, 
tomando como referência as experiências escolares deles (tanto anteriores 
quanto atuais).  

Rodrigues, 
Carolina Soares 

UFOP Mestrado 2015 
http://www.repositorio.uf

op.br/handle/123456789/5
692  

Crenças e concepções de professores 
acerca do uso das tecnologias 

digitais em aulas de matemática 

Compreender das crenças e concepções de professores de Matemática acerca 
da utilização das Tecnologias Digitais (TD) em aulas de Matemática. 

Pereira, 
Anderson Luís 

UNESP Mestrado 2017 
http://hdl.handle.net/1144

9/150630  

Um estudo sobre a relação entre a 
crença de autoeficácia na resolução 
de tarefas numéricas e o sentido de 

número de alunos do ciclo de 
alfabetização 

Analisar e compreender a relação entre a percepção sobre a autoeficácia na 
resolução de tarefas numéricas e o sentido de número dos alunos que estão 
terminando o Ciclo de Alfabetização (3.º ano do ensino fundamental). 

Sander, Giovana 
Pereira 

UNESP Doutorado 2018 

https://sucupira.capes.gov.br/s
ucupira/public/consultas/colet
a/trabalhoConclusao/viewTrab
alhoConclusao.jsf?popup=true

&id_trabalho=6346704 

O ensino de álgebra e a crença de 
autoeficácia docente no 

desenvolvimento do pensamento 
algébrico 

Analisar das crenças de autoeficácia docente para o desenvolvimento do 
pensamento algébrico em alunos do ensino fundamental da rede pública do 
Estado de São Paulo. 

Pinheiro, 
Anderson 
Cangane 

UNESP Mestrado 2018 

https://sucupira.capes.gov.br/s
ucupira/public/consultas/colet
a/trabalhoConclusao/viewTrab
alhoConclusao.jsf?popup=true

&id_trabalho=6380441 

Fonte: Elaboração própria. 
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https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/169531
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/169531
http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/5692
http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/5692
http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/5692
http://hdl.handle.net/11449/150630
http://hdl.handle.net/11449/150630
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6346704
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6346704
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6346704
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6346704
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6346704
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6380441
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6380441
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6380441
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6380441
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6380441
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Na construção da Figura 16, que tem a pretensão de ilustrar a frequência dos 

nomes mais rotineiros a alicerçar o quadro teórico dos estudos sobre crenças, foi 

utilizada a mesma estratégia realizada para a construção da nuvem sobre atitudes: 

uso do nome de todos os autores citados no referencial teórico nas publicações 

encontradas no levantamento sobre crenças, e que tenham aparecido duas vezes ou 

mais no total de registros. Nesse sentido, compõem o núcleo do quadro teórico sobre 

crenças os nomes de Frank M. Pajares, Alba Thompson, João Pedro Ponte e Albert 

Bandura. 

O artigo de Pajares (1992) faz com que o autor seja um nome constante nas 

pesquisas sobre crenças. Das 21 publicações encontradas, Pajares contribui como 

referencial em 14 delas, quer seja com o importante “Teachers’ beliefs and educational 

research: Cleaning up a messy construct”, de 1992, no qual procura estabelecer bases 

mais claras na definição de crenças, quer seja junto a outros autores, como em 

Pajares e Olaz (2008). Em Ferreira (1998), Ardiles (2007), Oliveira (2007), Gonçalves 

(2013) e Anjos (2014) a referência ao autor está focada na discussão da definição do 

construto crença e na rotineira confusão feita com outros componentes afetivos ou 

cognitivos, ao passo que Loos (2003), Dobarro (2007), Motta (2008), Torisu (2010), 

Machado (2014), Oliveira (2015), Rodrigues (2015), Sander (2018) e Pinheiro (2018) 

trazem Pajares vinculado à Bandura e às argumentações sobre crenças de 

autoeficácia.  

Desse modo, Bandura é uma referência teórica significativa das teses e 

dissertações sobre crenças, principalmente, por seu artigo sobre autoeficácia, 

Bandura (1977), e por sua Teoria Social Cognitiva, Bandura (1986), que investiga o 

funcionamento psicológico pela relação recíproca e interdependente de uma tríade de 

fatores (ambientais, comportamentais e pessoais), nas quais também se encontra a 

autoeficácia.  Portanto, do mesmo modo que observado para as referências a Pajares, 

de Loos (2003) a Pinheiro (2018) se vê as pesquisas alicerçadas fortemente em 

Bandura, ao passo que Gonçalves (2013) utiliza sua pesquisa na análise dos dados 

sobre crenças de autoeficácia de alunos sobre frações.   

A principal referência a Thompson é seu trabalho de 1992, o capítulo 7 do livro 

“Handbook of research on mathematics teaching and learning253”, no qual faz uma 

 
253 GROUWS, Douglas (Ed.). Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning: A Project of the National Council 
of Teachers of Mathematics. New York, NY: Macmillan, 2006. 
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síntese das pesquisas sobre crenças e concepções de professores, além de 

diferenciar o conceito conhecimento. Thompson (1992) aparece na maioria dos 

trabalhos sobre crenças, nas argumentações dos pesquisadores a respeito do 

imbricamento entre concepções e esse construto, e geralmente na busca por sua 

determinação e individualização. Valem-se do autor na pesquisa conjunta de crenças 

e concepções os trabalhos de Ardiles (2007), Oliveira (2007), Suleiman (2008), 

Ferreira (2009), Yamamoto (2012), Zat (2012), Ricci (2013), Melo (2014), Oliveira 

(2015) e Pereira (2017). Ao passo que Ferreira (1998), Gonçalves (2013) e Anjos 

(2014), embora tragam esse debate, têm interesse específico em crenças.  

Ponte tem assento entre as crenças, principalmente por seu trabalho de 1992.  

Assim como Thompson, é apresentado nas discussões que trazem o binômio 

concepções e crenças, sendo que o autor insere os dois construtos como elementos 

do conhecimento dos professores. Excetuando a dissertação de Oliveira (2015), que 

não aborda Ponte (1992), o levantamento atesta que na produção nacional sobre 

crenças, ao se discutir sobre concepções, invariavelmente, Ponte e Thompson 

apresentam-se associados. 

Baseados em McLeod (1992), agrupou-se no Quadro 4, em conjuntos a partir 

da adaptação das categorias apresentadas pelo autor e a título de síntese, os 

trabalhos encontrados sobre crenças. McLeod (1992, p. 578), na tabela intitulada “O 

Domínio Afetivo na educação matemática” (a tradução do título e dos exemplos a 

seguir são nossas254), apresenta quatro categorias em relação às crenças:  

- Crenças sobre matemática – exemplo: “a matemática é baseada em regras”; 

- Crenças sobre si – exemplo: “eu sou capaz de resolver problemas”; 

- Crenças sobre o ensino de matemática – exemplo: “ensinar é enunciar”; e  

- Crenças sobre o contexto social – exemplo: “a aprendizagem é competitiva”.  

Embora passível de arbitrariedades em sua montagem, resultado natural de 

quem faz escolhas, o Quadro 6 procura retratar o espectro de atenção das pesquisas 

sobre crenças na educação matemática.  

 
254 “The Affective Domain in Mathematics Education; Mathematics is based on rules; I am able to solve problems; Teaching 
is telling; Learning is competitive.” 
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Observa-se, em síntese, a evidente atenção à compreensão das “crenças 

sobre si mesmo” e “sobre o processo de ensino e aprendizagem”, bem como a 

reduzida preocupação em se entender “crenças provocadas pelo contexto social”. 

Quadro 6. Quadro de categorias de pesquisas sobre crenças na educação matemática. 

Categoria Dissertação Tese 

Crenças sobre matemática 
Ferreira (1998), Ardiles (2007), Ferreira 

(2009), Melo (2014) 
Gonçalves (2013) 

Crenças sobre si mesmo em 
relação à matemática 

Motta (2008), Torisu (2010), Melo 
(2014), Rodrigues (2015), Pinheiro (2018) 

Loos (2003), Dobarro (2007), Machado 
(2014), Sander (2018) 

Crenças sobre o processo de 
ensino e aprendizagem de 
matemática 

Ferreira (1998), Oliveira (2007), Suleiman 
(2008), Ricci (2013), Anjos (2014), 

Oliveira (2015), Pereira (2017) 
Yamamoto (2012), Zat (2012) 

Crenças provocadas pelo 
contexto social e sobre o 
contexto social 

Ferreira (1998)  

 

4.1.4 Teses e dissertações sobre emoções na educação matemática 

 

Como destacado na Figura 12, que apresenta a distribuição dos trabalhos 

produzidos nos quadriênios entre os anos 1995 e 2018, o construto emoções é 

representado pelo segundo menor número de pesquisas defendidas pela comunidade 

acadêmica brasileira, ficando apenas na frente de valores.   

 Talvez para colocar em perspectiva a produção brasileira sobre emoções, e 

mesmo a produção sobre os demais construtos, seja possível tomar como referência 

a discussão de Hannula et al. (2018), que apresentam a relevância dos construtos do 

Domínio Afetivo no Grupo de Trabalho Temático 8 (TWG 8) - Affect and Mathematical 

Thinking Group, do CERME (Congresso da Sociedade Europeia para a Pesquisa em 

educação matemática). Os autores identificaram nos CERME de 3 a 10, realizados 

entre os anos de 2003 e 2017, e apresentados no TWG 8, 134 trabalhos que 

continham em seus títulos ao menos um construto dos afetos (os dois primeiros 

CERMES não contavam com o TWG 8). Crenças, afetos, emoções, atitudes, 

motivação, eficácia e objetivos foram os termos mais frequentemente utilizados. 

Segundo os autores, a frequência de artigos sobre atitudes diminui a partir do CERME 

4 – foi possível constatar 4 artigos sobre o termo apresentados no CERME 4 e apenas 

um trabalho no CERME 10. Emoções, a seu turno, foi popular no CERME 3 e 

novamente nos CERMES 9 e 10, participando com números próximos a 20% do total 

Fonte: Elaboração própria. 
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dos trabalhos sobre todos os construtos afetivos apresentados no TWG 8 nesses 

CERME ocorridos nos anos de 2003, 2015 e 2017.  

 Nos achados sobre as dissertações e teses brasileiras sobre emoções 

encontram-se os trabalhos de Azevedo (2009), Lima (2012) e Amorin (2017). Em 

perspectiva, em 2009, ano da defesa de Azevedo, foram defendidos, no campo do 

Domínio Afetivo na educação matemática, 5 trabalhos: 1 sobre afetos, 1 sobre 

crenças, 1 sobre emoções e 2 sobre atitudes. Ao relativizar esses valores é possível 

ver que emoções impactou a produção brasileira sobre o Domínio Afetivo, 

considerando crenças, motivações, atitudes e emoções, em 20%. No ano de 2012, 

quando da defesa de Lima, também são encontrados 4 trabalhos, e emoções 

novamente contribuiu com apenas uma produção (ou 25% do total). No ano da defesa 

de Amorin, 2017, é feita uma defesa sobre crenças, uma sobre atitudes e uma sobre 

emoções (ou 33% do total).  

Desse modo, seria inadequado considerar pequena a atenção às emoções na 

produção acadêmica brasileira em função da observação do volume de produções 

sobre os diferentes construtos em períodos quadrienais – ou mesmo ao se tomar a 

ausência de teses e dissertações sobre emoções em vários anos seguidos –, mas ao 

recorrer à discussão apresentada por Hannula et al. (2018)255, talvez seja possível ter 

aí um ponto de partida para futuras pesquisas comparativas.   

Com apenas três publicações, traçar um perfil da produção brasileira sobre o 

construto emoções parece ser pouco realista. Contudo, alguns aspectos podem ser 

apontados sobre as pesquisas, como o fato de que todas as publicações estiveram 

focadas na educação básica, com Azevedo (2009) e Amorin (2017) estudando 

professores, enquanto Lima (2012) focou os alunos. 

Utilizando os mesmos processos já reportados anteriormente, foram 

produzidas três nuvens de palavras representativas da frequência de palavras que 

compõem os textos das três produções sobre emoções (Figura 18). Verificou-se ser 

interessante subtrair a palavra “matemática” (a mais frequente), para assim destacar 

 
255 Ao se considerar no trabalho de Hannula et al. (2018) a produção em crenças, atitudes, motivação, afetos e emoções como 
um bloco, observa-se que um pouco mais de 20% dessa produção no TWG 8 tratou de emoções. A título de exercício, ao se 
considerar o mesmo período (2003-2017), são encontradas uma tese e duas dissertações defendidas a respeito desse 
construto em um total de 50 trabalhos, o que representaria 6% da produção brasileira. 
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outros elementos dos textos, pois, certamente, os trabalhos já foram selecionados por 

evidenciar a matemática, portanto, sua presença pareceu desnecessária.  

A Figura 17 traz, no topo à esquerda, a nuvem produzida a partir de Azevedo 

(2009); no topo à direita a nuvem produzida a partir de Amorin (2017); ao centro, mais 

abaixo, a nuvem produzida a partir de Lima (2012). 

Figura 17. Nuvens de palavras sobre o construto emoções produzidas a partir dos textos de Azevedo (2009), 
Amorin (2017) e Lima (2012). 

 

 

Observa-se na “nuvem de Azevedo” a atenção ao ensino/educação de jovens 

e adultos e como a questão do período noturno também se destaca. Na “nuvem de 

Amorin”, depreende-se que há maior foco nos aspectos afetivos relativos à 

idoneidade, bem como em relação a questões sobre aprendizagem, ensino e 

emoções. A preocupação com a relação das emoções com o desempenho dos alunos, 

bem como a investigação sobre construtos como autoconceito, autoimagem, 

autoconsciência, self, fica evidente na “nuvem de Lima”.  

O Quadro 7 apresenta as publicações sobre emoções encontradas no 

levantamento. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro 7. Resultados do levantamento bibliográfico sobre emoções na educação matemática. 

Título Objetivo Autor Instituição Nível  
Data de 

Publicação 
url 

Emoções e sentimentos na atuação 
docente: um estudo com professores 

de matemática na educação de 
jovens e adultos 

Ressaltar a dimensão afetiva como componente importante a ser considerado 
na compreensão de professores que atuam na Educação de Jovens e Adultos 
EJA.  

Azevedo, 
Vera Lucia 

Antonio 
PUC_SP Doutorado 2009 

https://tede2.pucsp.br/han
dle/handle/16531  

Emoções de desempenho na 
matemática e suas relações com 

autoconceito acadêmico, 
autoimagem e autoconsciência 

Investigar as relações entre as emoções emergentes em situações de 
aprendizagem e desempenho da Matemática e mediadores cognitivos; de 
caráter avaliativo e de gênese social; relacionados ao self como autoconceito 
acadêmico, autoimagem e autoconsciência em estudantes adolescentes do 
ensino médio. 

Lima, Maria 
da Conceição 

Ferreira de 
UFPE Mestrado 2012 

https://repositorio.ufpe.br
/handle/123456789/11274  

A atenção dada às emoções na sala 
de aula pelo professor de 

matemática: contribuições dos 
critérios de idoneidade didática 

Analisar a atenção dada aos aspectos emocionais emergentes nas aulas de 
Matemática a partir dos Critérios de Idoneidade Didática (CID), propostos pelo 
Enfoque Ontosemiótico do Conhecimento e Instrução Matemática (EOS) de 
Godino e colaboradores. 

Amorim, 
Luciana 
Correira 

UESB Mestrado 2017 

http://www2.uesb.br/ppg/
ppgecfp/wp-

content/uploads/2017/08/
Luciana-Correia-de-

Amorim.pdf 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

https://tede2.pucsp.br/handle/handle/16531
https://tede2.pucsp.br/handle/handle/16531
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/11274
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/11274
http://www2.uesb.br/ppg/ppgecfp/wp-content/uploads/2017/08/Luciana-Correia-de-Amorim.pdf
http://www2.uesb.br/ppg/ppgecfp/wp-content/uploads/2017/08/Luciana-Correia-de-Amorim.pdf
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http://www2.uesb.br/ppg/ppgecfp/wp-content/uploads/2017/08/Luciana-Correia-de-Amorim.pdf
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Azevedo (2009), ao procurar compreender os sentimentos e as emoções na 

atuação de docentes da Educação de Jovens e Adultos – EJA, revela que professores 

foram afetados por suas relações com os alunos, pela percepção da importância que 

têm para sua clientela e que sentimentos de bem-estar e de mal-estar relacionam-se 

com o atendimento das necessidades de docentes e discentes. 

Lima (2012), investigando relações entre as emoções em situações de 

aprendizagem e desempenho da Matemática, faz uma série de achados, entre eles o 

fato de que alunos que têm mais prazer e orgulho na matemática acabam impactados 

positivamente em seu autoconceito e em seu desempenho na disciplina; ao contrário 

do impacto proveniente da vergonha e da ansiedade, que gera resultado inverso. A 

autora advoga por mais atenção às emoções dos alunos, visto que os dados sugerem 

que esse construto afetivo não só afeta a impressão deixada nos estudantes por 

resultados de desempenho em matemática, como impacta propriamente suas notas 

na disciplina.  

Ao analisar a atenção dada às emoções emergentes nas aulas de Matemática 

a partir dos Critérios de Idoneidade Didática, Amorin (2017) aponta que o grau de 

Idoneidade Didática256 na prática matemática dos professores relaciona-se com as 

atividades motivadoras que propõem, com o incentivo ao diálogo entre alunos e 

desses com o professor, bem como com a concepção que têm sobre erro na 

aprendizagem. Desse modo, quanto maior o grau de Idoneidade Didática mais o 

professor poderia contribuir para o estímulo à autonomia, à confiança e à 

perseverança dos alunos na matemática. 

As pesquisas de Azevedo (2009) e de Amorin (2017), embora com objetivos 

próprios e específicos, têm maior proximidade entre si. Além de ambas pesquisarem 

professores que lecionam na educação básica, referenciaram-se em Wallon na 

discussão sobre afetividade e emoções, bem como apresentaram cunho qualitativo e 

uso de instrumentos comuns de coleta, como cadernos/diários de campo. Amorin 

(2017), ao apresentar seu quadro teórico sobre emoções na educação matemática, 

também funda suas bases em McLeod (1992) e Gómez-Chacón (2003). Lima (2012), 

por outro lado, estrutura o campo teórico de sua dissertação de mestrado em um leque 

 
256 Chamados também de critérios de qualidade, segunda a autora, os Critérios de Idoneidade servem para guiar os processos 
de ensino e aprendizagem da Matemática e para avaliar a sua implementação. São eles, os critérios: epistêmico, cognitivo, 
afetivo, interacional, mediacional e o ecológico. 
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de autores, mas o apoia fortemente em Pekrun (2000), fundamentalmente por valer-

se da Teoria do Controle-Valor do autor, representada por dois grupos de avaliação 

de controle e valor relevantes às emoções de desempenho:  

(1) controle subjetivo sobre as atividades de desempenho e seus resultados 
(e.g. expectativas de que a persistência no estudo possa ser ativada e que 
levá-lo-á ao sucesso); (2) os valores subjetivos dessas atividades e 
resultados (e.g., a importância do sucesso percebido). (LIMA, 2012, p. 26). 

Como instrumentos de produção de dados, Lima (2012) ainda utiliza as escalas 

de emoções acadêmicas de desempenho desenvolvidas por Pekrun et al. (2002, 

2005) e Frenzel et al. (2007). Também são importantes marcos nos métodos da 

autora, em relação ao uso das escalas de autoimagem, autoconceito e 

autoconsciência, os trabalhos de Singelis (1994), Goetz et al. (2008) e Nascimento 

(2008). A pesquisa de Lima (2012), portanto, se aproxima, em certa medida, dos 

trabalhos sobre crenças, ao abordar os elementos autoconceito e autoimagem – algo 

comum às pesquisas sobre esse construto –, e das sobre atitudes, por utilizar 

instrumentos de produção de dados estruturalmente semelhantes, como escalas 

Likert, e pelo enfoque quantitativo com análise estatística. 

 

4.1.5 Teses e dissertações sobre valores na educação matemática 

 

No levantamento do construto valores resultou apenas na dissertação de 

Machado (2008), que também foi agrupada na discussão sobre as pesquisas do termo 

afetos. Certamente é possível questionar a escolha em manter o trabalho da autora 

nesses dois tópicos, embora não haja dúvida de que o principal objetivo da 

pesquisadora foi a compreensão do construto valores. Entretanto, justifica-se a opção 

pela inclusão da autora no item sobre afetos porque a pesquisa recorrentemente 

discute a afetividade, o clima afetivo de sala de aula, além de trazer uma hipótese de 

pesquisa alicerçada nos construtos atitude e crenças. Postos em conjunto, esses 

elementos validam a abordagem do trabalho de Machado (2008) como uma pesquisa 

sobre afetos também, como o próprio título da dissertação indica: “Cultura e 

afetividade: influências de valores dos professores de matemática na dimensão afetiva 

dos alunos”. Sua incorporação no presente espaço se dá não só pela relação estreita 

que existe entre as temáticas discutidas (enculturação e aculturação) e o construto 

valores, bem como pela escolha do referencial teórico de sustentação do trabalho, 
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que tem Alan Bishop no centro – uma referência de destaque nessa temática –, como 

também pelo objetivo da investigação, que se propôs a “Investigar a possível 

influência de valores dos professores de Matemática na dimensão afetiva dos alunos, 

consistindo de um estudo sobre cultura e afetividade.”257 Por outro lado, como foi uma 

opção selecionar os trabalhos utilizando como um dos critérios a presença do termo 

(construto) no título das publicações, a dissertação de Reis (2008), nomeada “Cultura 

e afetividade: um estudo da influência dos processos de enculturação e aculturação 

matemática na dimensão afetiva dos alunos”, não se enquadrou no crivo estabelecido, 

apesar de seu conteúdo apresentar relação com valores. Além disso, esse autor não 

expressa em seu objetivo de investigação a intenção de pesquisar especificamente o 

construto, o que se denota também pela ausência do termo nas palavras-chave 

destacadas no resumo do trabalho. As duas pesquisas, de Machado (2008) e Reis 

(2008), revelam igualmente um foco de interesse na temática de valores na 

Universidade Federal de Minas Gerais, pois ambas foram lá desenvolvidas.  

É fundamental, portanto, que se dê destaque à Machado (2008), entre outros 

motivos, porque representa a única pesquisa sobre valores dentro da educação 

matemática segundo a revisão da literatura realizada. Por si, o aspecto de ser o único 

trabalho a representar a temática suscita uma série de questões, entre elas, 

claramente, a capacidade das plataformas de busca de teses e dissertações de 

retratar com fidedignidade o que vem sendo produzido no país. Quanto a isso, parece 

ser pouco duvidoso de que as ferramentas que utilizadas são limitadas. Mas, a 

despeito das suas limitações, parece haver um indicativo de que o construto tem 

recebido atenção secundária258. Então, seria produtivo descobrir os motivos que 

 
257 http://hdl.handle.net/1843/FAEC-84WNCU 
258 Essa reflexão levou a investigação da produção sobre valores dentro do Encontro Nacional de Educação Matemática 
(ENEM), o mais importante encontro da área no país, organizado pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM) 
e com ocorrência trienal. Desse modo, imaginou-se que seria possível compreender um pouco melhor a ocorrência solitária 
de Machado (2008) na busca e, assim, optou-se também por analisar todas os títulos de todas as produções apresentadas 
nos encontros entre os anos de 1998 (VI ENEM) e 2019 (XIII ENEM). Considerando que o construto valores dentro do Domínio 
Afetivo no campo da educação matemática tem seguido uma cronologia a partir da sua introdução por DeBellis (1996) e 
DeBellis e Goldin (1997), decidimos iniciar a análise a partir do ENEM de 1998. O levantamento indicou seis trabalhos nos 
anais do evento, com dois deles no ano de 2013. Entre os autores, com um trabalho sobre valores, em 2007, a Dra. Milene 
Carneiro Machado [autora de Machado (2008) e Machado (2014)]. Trabalhos do Dr. Nilson Antônio Ferreira Roseira aparecem 
em 2013 e 2016. Ele, juntamente com a Dra. Milene Machado, é o único pesquisador no quadro de seis pesquisas levantadas 
nos ENEM a defender trabalhos na academia relacionado com valores (conforme levantamento que realizado no Currículo 
Lattes dos autores). A referência encontrada [ROSEIRA, N. A. F. Educação Matemática e valores: das concepções dos 
professores à construção da autonomia. 2004. 172p. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Educação e 
Contemporaneidade, Universidade Estadual da Bahia, Salvador, 2004.] demonstra que Roseira (2004) comporia junto com 
Machado (2008) as duas produções da academia sobre valores. O achado reforça também as limitações sobre afirmações 
baseadas nos levantamentos realizados nas plataformas utilizadas na presente pesquisa de doutoramento.   

http://hdl.handle.net/1843/FAEC-84WNCU
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levaram a academia no Brasil a ter seu interesse desperto para o construto, visto que 

valores foi incorporado ao Domínio Afetivo na educação matemática ao menos 10 

anos antes da pesquisa de Machado (2008). Seria válido, também, procurar saber 

porque as pesquisas sobre a temática não avançaram, em quantidade, a partir do 

momento que o construto valores passou a ser tema de investigação, ou então, 

desvendar que diálogo tem se estabelecido entre os centros de pesquisa para o 

estabelecimento de direções para os grupos que estudam afetos. 

A importância da temática sobre valores na educação matemática no mundo 

parece fornecer pistas conflitantes. Nos congressos da Sociedade Europeia para a 

Pesquisa em Educação Matemática (CERME) valores não tem recebido praticamente 

atenção, em comparação a outros construtos que são discutidos no evento (ver 

Hannula et al. 2018). Ao mesmo tempo, desde 2009, um consórcio de cerca de 23 

equipes de pesquisa em 20 diferentes economias do mundo tem colaborado em 

investigações sobre educação matemática relacionadas a valores em um projeto 

chamado de "Projeto Terceira Onda" (Third Wave Project). Nesse projeto, por 

exemplo, há pesquisas com mais de 18 mil estudantes (DAVIS et al., 2019; ZHANG, 

2019), o que aponta a inquestionável atenção que vem sendo dada ao construto. 

Comparativamente, tomando os exemplos acima, se torna difícil posicionar ou dar 

significado a um único trabalho produzido pela academia no Brasil, a despeito da 

importância intrínseca do conteúdo produzido por Machado (2008). 

Machado (2008) investigou as práticas de dois professores de Matemática de 

séries finais do ensino fundamental e como elas provocaram reações afetivas nos 

alunos. Seu trabalho, com uma abordagem qualitativa, valeu-se de questionários, 

observações, entrevistas e diário de campo como instrumentos para produção de 

dados. Os dados sobre os professores foram analisados a partir do construto valores, 

tomando como referência dos trabalhos de Alan Bishop e colaboradores, enquanto os 

dados sobre os alunos foram analisados a partir dos construtos crenças, atitudes e 

sentimentos de fundo de acordo com outros autores – por exemplo, Gómez-Chacón 

(2003). Bishop, portanto, segundo a própria autora, é o referencial teórico fundamental 

na pesquisa. 

Os resultados de Machado (2008) revelam que as crenças dos alunos 

relacionadas à matemática, no que diz respeito à autopercepção sobre a 

aprendizagem e ao ensino, foram influenciadas pela interação com os professores. As 
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atitudes sobre a disciplina, manifestadas pelos alunos, foram provocadas por 

sentimentos gerados pelas crenças influenciadas pelos professores. A partir dos seus 

resultados, ao final do trabalho a pesquisadora sugere que se dê mais importância à 

influência do construto valores dos professores na dimensão afetiva dos alunos. 

A partir da dissertação da pesquisadora, foi produzida uma nuvem de palavras 

que buscou representar aspectos centrais do seu trabalho. Considerando que os 

termos matemática, professor, aluno e mesmo valores aparecem em profusão na 

pesquisa, foram produzidas imagens com e sem esses termos, conforme a Figura 18. 

Na figura, a nuvem do lado esquerdo traz a imagem com os termos que foram 

excluídos enquanto a nuvem no canto direito as inclui. 

Figura 18. Nuvem de palavras sobre o construto valores na pesquisa de Machado (2008). 

 

 

As nuvens produzidas permitem elucubrar sobre a relação dos valores nos 

espaços de aprendizagem. Embora sabido que a autora foca sua pesquisa na 

influência dos valores dos professores sobre as crenças dos alunos e na verificação 

do impacto dessas crenças nas suas atitudes, e que isso se dá no ambiente de sala 

de aula, a imagem retrata um ponto central da conceituação de Alan Bishop sobre 

valores: a sua conceituação como “crenças em ação”. No processo de ensino e 

aprendizagem formal, onde os valores dos professores que ensinam matemática 

entram em ação? Onde os professores e os alunos fazem escolhas que impactam 

atitudes relacionadas ao ensino e a aprendizagem de matemática se não nos espaços 

de aprendizagem como a sala de aula? A figura retrata adequadamente o núcleo da 

ação dos valores, a aula. Por outro lado, a figura também permite considerar a 

Fonte: Elaboração própria. 
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conectiva entre valores, crenças e atitudes no trabalho de Machado (2008). Observa-

se na nuvem do lado esquerdo a importância de valores, que foi suprimida na outra 

nuvem, e nessa, as crenças têm uma proporção maior do que atitudes. Daí se 

depreende a lógica investigativa da pesquisadora e os resultados alcançados: valores 

de professores → crenças dos alunos → sentimentos dos alunos → atitudes dos 

alunos em relação à matemática.  

 

4.1.6 Teses e dissertações sobre motivação na educação matemática 

 

A respeito do construto motivação, o levantamento da literatura referente a 

teses e dissertações produzidas no Brasil encontrou 11 trabalhos, entre eles, apenas 

um de doutoramento. A tese de doutorado de Gontijo (2007), supostamente259, é a 

primeira a trazer para o debate da academia esse componente do Domínio Afetivo na 

educação matemática. Sucedem à tese do autor 10 dissertações de mestrado, 

produzidas entre os anos de 2008 e 2018. Para os anos de 2009, 2014 e 2017 não 

foram encontrados trabalhos. A pesquisa de Torisu (2010) sobre motivação faz parte 

também do levantamento sobre crenças, pois o título do seu trabalho assinala atenção 

aos dois construtos.      

Schukajlow et al. (2017) observam crescente interesse na educação 

matemática a respeito de motivação e emoções na última década. Para validar essa 

impressão, os autores analisaram artigos publicados entre os anos de 2002 e 2014 

nos jornais Educational Studies in Mathematics e Journal for Research in Mathematics 

Education, dois dos mais influentes periódicos desse campo. Seus achados 

apontaram que no ano 2002 havia referências às emoções ou à motivação em 8% 

das publicações. Esse número elevou-se para 9% em 2005, para 12% em 2008, para 

14% em 2011 e para 17% em 2014. Segundo Hannula et al. (2018), motivação está 

entre os mais frequentes termos apresentados no Grupo de Trabalho Temático 8 

(TWG 8) do CERME (Congresso da Sociedade Europeia para a Pesquisa em 

Educação Matemática), tendo aumentado sua ocorrência a partir do quinto encontro, 

inclusive – ocorrido em 2007. Segundo os autores, uma possível explicação para 

 
259 Embora possa parecer repetitivo dizer que os resultados de nosso levantamento advêm de escolhas e critérios que 
poderiam, de outro modo, apontar outros achados, acreditamos importante manter essa assertiva no intuito de jogar luz 
tanto à importância da tomada de decisões quanto aos caminhos daí advindos.   
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motivação ser um termo raro antes do CERME 5 seja o fato do construto ser 

anteriormente incluído no subgrupo das crenças (crenças motivacionais). No geral, 

considerando todos os anos e todos os construtos analisados por eles (incluindo 

identidade, objetivos, resiliência, por exemplo), motivação contribui com cerca de 8% 

das produções do TWG 8 nos CERME.  

Embora sejam produções de envergadura distintas, porque se está analisando 

teses e dissertações e a análise de Hannula et al. (2018) faz referência a artigos 

científicos apresentados nos CERME, considera-se que a comparação possa ajudar 

a dimensionar, em certa medida, o volume da produção brasileira sobre motivação no 

mesmo período. Assim, no período entre 2003 e 2017, no CERME, algo próximo a 

15% dos trabalhos versaram sobre motivação (em um bloco incluindo apenas crenças, 

emoções, afetos, motivação e atitudes). No Brasil, no mesmo período, a academia 

produziu 1 tese e 10 dissertações sobre motivação, o que corresponde a cerca de 

18% da produção nesse espaço de tempo referente a esses cinco construtos do 

Domínio Afetivo, segundo o levantamento presente.  

O Quadro 8 traz os dados básicos do levantamento sobre motivação na 

educação matemática. Dos 11 trabalhos publicados, 6 tratam exclusivamente sobre 

alunos da educação básica – os trabalhos de Gontijo (2007), Torisu (2010), Jesus 

(2011), Zukauskas (2012), Melin (2013) e Farias (2015) –; uma dissertação, de 

Oliveira (2015), tem como sujeitos apenas professores da educação básica; o trabalho 

de Moser (2008), que analisa conjuntamente alunos e pais, e Silva (2018), focado em 

alunos e professores, também pesquisam no âmbito da educação básica; Develly 

(2013) pesquisa alunos da educação básica e do Ensino Superior; enquanto Arndt 

(2018) tem como sujeitos alunos exclusivamente do Ensino Superior. 

As pesquisas encontradas no levantamento sobre motivação são, 

majoritariamente, de natureza qualitativa. Os trabalhos de Gontijo (2007), Melin (2013) 

e Farias (2015) apresentam uma abordagem quantitativa, enquanto Develly (2013) 

explicita com clareza sua opção por uma pesquisa qualitativa com suporte 

quantitativo. Esses quatro autores valem-se, entre outras formas de produção de 

dados, do uso de questionários com escalas Likert, cujos resultados são trabalhados 

por métodos de análise estatística. Por outro lado, considerando todas as produções 

encontradas, as observações, as entrevistas, os questionários e o uso de testes foram 

as formas mais usuais para a produção de dados nas pesquisas sobre o construto.  
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Quadro 8. Resultados do levantamento bibliográfico sobre motivação na educação matemática. 

Título Objetivo Autor Instituição Nível 
Data de 

Publicação 
url 

Relações entre criatividade, criatividade em 
matemática e motivação em matemática de 

alunos do ensino médio 

Investigar relações entre criatividade, motivação em Matemática e 
criatividade em Matemática, em uma amostra composta por 100 alunos, dos 
gêneros masculino e feminino, da 3ª série do ensino médio de uma escola 
particular do Distrito Federal.  

Gontijo, Cleyton 
Hércules 

UNB Doutorado 2007 
http://repositorio.unb.b

r/handle/10482/2528  

O uso de desafios: motivação e criatividade 
nas aulas de matemática 

Verificar como o uso de desafios matemáticos pode contribuir para a 
aprendizagem de conteúdos matemáticos, quando utilizados como um 
recurso metodológico alternativo e como pode auxiliar no desenvolvimento 
do raciocínio lógico e da criatividade.  

Moser, Fernanda PUC_RS Mestrado 2008 
http://tede2.pucrs.br/te
de2/handle/tede/3317  

Crenças de auto-eficácia e motivação para 
matemática: um estudo com alunos do 

ensino fundamental de uma escola pública 
de Ouro Branco - MG 

Verificar as contribuições que um trabalho extraclasse de acompanhamento 
de alunos do nono ano poderia trazer para o desenvolvimento das crenças de 
autoeficácia dos participantes e para sua motivação para aprender 
Matemática. 

Torisu, Edmilson 
Minoru 

UFOP Mestrado 2010 
http://www.repositorio.
ufop.br/handle/1234567

89/2532  

A motivação para aprender matemática no 
9º ano do ensino fundamental: um estudo 
do potencial dos materiais manipulativos e 
da construção de objetos na aprendizagem 
de área de polígonos e volume de prismas 

Verificar como essa proposta (ensino de área de polígonos e volume de 
prismas baseada) favoreceu a motivação dos alunos para a realização das 
atividades e consequentemente, a sua contribuição para a melhoria de seu 
desempenho em Matemática. 

Jesus, Adriana 
Garabini de 

UFOP Mestrado 2011 
http://www.repositorio.
ufop.br/handle/1234567

89/2647  

Modelação matemática no ensino 
fundamental: motivação dos estudantes em 

aprender geometria 

Analisar a motivação de estudantes em aprender conteúdos de geometria a 
partir da atividade de construção de embalagens. 

Zukauskas, Nara 
Silvia Tramontina 

PUC_RS Mestrado 2012 
http://hdl.handle.net/10

923/3125  

A transição para o ensino fundamental II: 
motivação para a matemática em relação 

com o contexto social percebido 

Investigar se na transição do ensino fundamental I (5º ano) para o 
Fundamental II (6º ano) existem mudanças em relação às orientações às 
metas e percepção de acolhimento.  

Melin, Lucimara UEL Mestrado 2013 
http://www.bibliotecadi
gital.uel.br/document/?c

ode=vtls000186132  

O quiz como facilitador do desenvolvimento 
do raciocínio lógico e algumas relações com 

a motivação dos estudantes 

Verificar o desempenho dos estudantes em testes de raciocínio lógico e suas 
impressões motivacionais em meio à interação promovida pelo QUIZ.  

Develly, David 
Paolini 

IFES Mestrado 2013 https://bit.ly/2uNmF8q 

Crenças de professores de ciências da 
natureza e matemática sobre motivação 

dos alunos 

Contribuir e avançar na compreensão das crenças dos professores no 
ambiente escolar, especificamente no Ensino de Ciências da Natureza e 
Matemática.  

Oliveira, Rafael 
Sales Lisbôa de 

UFSC Mestrado 2015 
https://repositorio.ufsc.
br/xmlui/handle/123456

789/169531  
Criatividade em matemática: um modelo 
preditivo considerando a percepção de 

alunos do ensino médio acerca das práticas 
docentes, a motivação para aprender e o 
conhecimento em relação à matemática 

Apresentar um modelo empírico para predizer a criatividade em matemática, 
explicando a ocorrência desse fenômeno considerando a percepção de alunos 
de ensino médio acerca das práticas docentes, o nível de motivação para a 
aprendizagem e o rendimento em relação à matemática.  

Farias, Mateus 
Pinheiro de 

UNB Mestrado 2015 
http://repositorio.unb.b
r/handle/10482/18169  

Motivação para aprendizagem Matemática: 
uma experiência inspiradora 

Buscar fundamentação que justifique a inclusão de atividades que 
desenvolvam o raciocínio lógico de modo que ofertem e motivem aos 
discentes mais e maior facilidade para o aprendizado. 

Silva, Nilton 
Miguel da 

UFAM Mestrado 2018 
https://tede.ufam.edu.b

r/handle/tede/6300  

Motivação para a aprendizagem: um estudo 
envolvendo a formação de professores de 

matemática 

Avaliar com um grupo de estudantes universitários, do Curso de Matemática 
da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões URI, Santo 
Ângelo, seus entendimentos sobre motivação para o processo educativo e 
para a aquisição da aprendizagem. 

Arndt, Magali 
Deckert 

URI Mestrado 2018 https://bit.ly/2uNmF8q 

  Fonte: Elaboração própria. 

http://repositorio.unb.br/handle/10482/2528
http://repositorio.unb.br/handle/10482/2528
http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3317
http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3317
http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/2532
http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/2532
http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/2532
http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/2647
http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/2647
http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/2647
http://hdl.handle.net/10923/3125
http://hdl.handle.net/10923/3125
http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000186132
http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000186132
http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000186132
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=89512
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/169531
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/169531
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/169531
http://repositorio.unb.br/handle/10482/18169
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https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6337720
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 Distintos interesses, relações, conexões e objetos de investigação associados 

à motivação foram apontados pelas pesquisas encontradas, apresentadas nos 

agrupamentos que se seguem: Jesus (2011) e Zukauskas (2012) investigaram 

“geometria”; Gontijo (2007), Moser (2008) e Farias (2015) “criatividade”;  Torisu 

(2010), Oliveira (2015) e também Jesus (2011) investigaram “crenças”, especialmente 

de autoeficácia; Develly (2013) focou em “jogos/quis”; Melin (2013) aproximou-se de 

um construto emergente, “meta” (Goal) (também abordado por Jesus); Arndt (2018) 

procurou compreender a aquisição de “conhecimento”; e Silva (2018) propôs o 

trabalho com “atividades desafiadoras”.  

A Figura 19 procura representar, na forma de uma nuvem de palavras, os 

principais nomes utilizados nos quadros teóricos dos pesquisadores brasileiros sobre 

motivação na educação matemática. 

Figura 19. Nuvem de palavras produzida a partir dos principais autores presentes no quadro teórico das 
publicações sobre motivação encontradas no levantamento bibliográfico. 

 

 

José Aloyseo Bzuneck é uma referência significativa nas pesquisas de Torisu 

(2010), Jesus (2011), Zukauskas (2012), Develly (2013), Melin (2013) e Oliveira 

(2015). Bzuneck é um alicerce fundamental nas discussões desses pesquisadores ao 

tratarem sobre motivação, desmotivação, performance, conceituação de motivação 

intrínseca e extrínseca, metas de realização etc., e na relação desses conceitos e 

pressupostos com a prática docente e a aprendizagem dos alunos. Em menor escala, 

mas presente também entre as produções dos mesmos pesquisadores que utilizam 

Fonte: Elaboração própria. 
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Bzuneck, encontra-se Sueli Édi Rufini Guimarães, empregada como referência sobre 

motivação intrínseca, ainda que Melin (2013) a utilize na discussão sobre sentimentos 

de pertencimento. Tanto Guimarães quanto Bzuneck são citados por esses 

pesquisadores, principalmente, mas não exclusivamente, por seus artigos presentes 

no livro “A motivação do aluno: contribuições da psicologia contemporânea”260, 

coorganizado por Bzuneck e Evely Boruchovitch e publicado em 2001. 

 Albert Bandura, como já observado a respeito das teses e dissertações 

brasileiras sobre crenças, faz parte do referencial utilizado em pesquisas sobre 

motivação também por meio da sua Teoria Social Cognitiva – em Bandura (1986) –, 

tanto balizando elementos sobre motivação, por exemplo, identificando classes de 

motivadores ou apontando tipos de incentivos motivadores, quanto fornecendo 

suporte para a discussão sobre o papel das crenças de autoeficácia – como em 

Bandura (1977) – no envolvimento e na motivação de pessoas com suas tarefas.  

Bandura está presente de forma consistente nas pesquisas de Torisu (2010), Jesus 

(2011), Develly (2013) e Oliveira (2015). 

 Nos trabalhos de Jesus (2011), Zukauskas (2012), Melin (2013) e Oliveira 

(2015) é possível observar a utilização da Teoria da Autodeterminação, cuja 

suposição central é de que “os seres humanos têm necessidades psicológicas inatas 

de competência, autonomia e relacionamento social”261 (SCHUKAJLOW, 2017, p.310, 

tradução nossa). Essa teoria motivacional contemporânea foi proposta por Edward L. 

Deci e Richard Ryan, e seus pressupostos e conceitos são utilizados pelos autores 

encontrados no presente levantamento, fundamentalmente citando Deci e Ryan 

(1985). 

 Por sua vez, Gontijo (2007), Moser (2008), Farias (2015), Silva (2018) e Arndt 

(2018) fazem uso de referenciais distintos dos demais trabalhos levantados sobre 

motivação. 

A respeito de todas as pesquisas encontradas tratando desse construto, é 

possível sintetizar alguns aspectos: Gontijo (2007) e Moser (2008) evidenciam o 

vínculo entre criatividade e motivação em relação à matemática, enquanto Farias 

 
260 BZUNECK, José Aloyseo; BORUCHOVITCH, Evely. A motivação do aluno: contribuições da psicologia contemporânea. 
Petrópolis: Editora Vozes, 2001. 
261 “A central assumption of self-determination theory is that humans have innate psychological needs for competence, 
autonomy, and social relatedness.” 
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(2015) sinaliza motivação intrínseca e rendimento escolar como preditores 

significativos da criatividade em matemática. Segundo Jesus (2011) e Zukauskas 

(2012), o uso de atividades que envolvam, por exemplo, a construção e a manipulação 

de objetos pode ser um estímulo de motivação para a aprendizagem matemática. 

Ainda nessa linha, para Develly (2013), a motivação do indivíduo não se relaciona 

apenas com benefícios materiais e de interesse próprio, sendo que os jogos se 

colocam como uma opção na promoção da motivação, sendo que tal opção, para Silva 

(2018), estaria na utilização de atividades desafiadoras. Torisu (2010) destaca o papel 

do professor como agente da motivação para a aprendizagem em matemática, sendo 

que, para Oliveira (2015), esse papel está nas próprias crenças docentes de que a 

motivação do professor para ensinar é o que influencia a motivação do aluno para 

aprender. Coerente com as ideias desses dois últimos autores, Arndt (2018) destaca 

que professores motivados podem motivar seus alunos a aprender e que, portanto, a 

motivação para aprendizagem é um fator importante para o aprendiz. A motivação do 

aluno e a percepção de acolhimento que os alunos têm são fatores que podem 

influenciar no desempenho e no engajamento para a aprendizagem de matemática e, 

consequentemente, devem ser considerados na transição de nível de ensino, como 

do fundamental I para o II, segundo Melin (2013). 

Chama a atenção, entre outros, dois aspectos que parecem elementos 

importantes para futuras discussões, não ordenados por importância: primeiro, as 

pesquisas desenvolvidas sobre motivação, ao menos as encontradas nesse 

levantamento, utilizam-se substancialmente e quase que exclusiva de um referencial 

teórico do campo da psicologia ou da psicologia social, não havendo, praticamente, 

interseção desses campos com autores do campo da educação matemática (p. ex. 

com Dreger e Aiken, 1957; Hart, 1989; McLeod, 1992; DeDellis e Goldin, 1997; 

Gómez-Chacón, 2000a; Hannula, 2011), o que, de certo modo, vai na contramão da 

consolidação de um marco teórico próprio para o campo da educação matemática262; 

segundo, as pesquisas realizadas focaram em verificar aspectos afetivos da 

motivação que têm um caráter de “longo prazo”, mais duradouros (como crenças que 

levam à motivação para algo e que são, portanto, construtos mais estáveis), como se 

 
262 Referência importante sobre pesquisas no campo das emoções na matemática podem ser encontradas também em 
ELIGIO, Ulises Xolocotzin. An overview of the growth and trends of current research on emotions and mathematics. 
Understanding emotions in mathematical thinking and learning, p. 3-41, 2017. O autor apresenta uma extensa análise sobre 
a produção sobre emoções e um rico anexo com artigos revisados e suas classificações por ano de publicação, contexto e 
tendência de pesquisa. 
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observa na reduzida utilização de instrumentos que possam verificar o construto 

afetivo “no momento” (“in-the-moment”) da sua expressão, da sua manifestação – 

como verificar a raiva ou a frustração e sua relação com a motivação no momento em 

que os alunos resolvem problemas –, o que dificilmente pode ser feito por meio de 

questionários aplicados em larga escala e a posteriori, mas que seria possível, por 

exemplo, pelo uso de instrumentos como a observação ou a gravação em vídeo. 

Nesse sentido, somente os trabalhos de Moser (2008), Jesus (2011) e Develly (2013) 

valem-se do instrumento “observação”. O debate sobre a coleta de dados a partir de 

um enfoque “no momento” x “longo prazo” (“in-the-moment” vs. “long-term”) é 

importante para a pesquisa desenvolvida na educação matemática no Brasil. Nesse 

sentido, em relação à discussão sobre esse enfoque, podem ser encontrados 

elementos consideráveis nos trabalhos de Goldin (2011, 2014, 2017) e de Hannula et 

al. (2016). 

 

4.1.7 Teses e dissertações sobre Domínio Afetivo na educação matemática 

 

Obviamente não se constituindo em um construto, mas a esfera maior dos 

construtos sobre os quais se está estudando, o termo Domínio Afetivo foi pesquisado 

pela coerência em se levantar as produções acadêmicas que tratam desse “guarda-

chuva” composto de diversos construtos ou dimensões do afeto.  

  De acordo com os critérios estabelecidos e descritos no início do capítulo, a 

busca apontou três trabalhos produzidos pela academia brasileira na área da 

educação matemática.  

No Quadro 9 é possível acessar os autores, os títulos das pesquisas, os 

objetivos dos trabalhos, a instituição às quais os autores estavam vinculados, o nível 

do trabalho, o ano de defesa e a url para acesso ao texto da pesquisa. 
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Quadro 9. Resultados do levantamento bibliográfico sobre Domínio Afetivo na educação matemática. 

Título Objetivo Autor Instituição Nível  
Data de 

Publicação 
url 

O domínio afetivo no comprometimento do 
aluno com processo de aprendizagem em 
matemática, no ensino médio: estudo em 

uma escola federal 

Compreender como o domínio afetivo contribui para o 
comprometimento do aluno do ensino médio, no CMPA, em relação 
à aprendizagem de Matemática 

Rocha, Lenice 
Mirolanda da 

ULBRA Doutorado 2016 

https://sucupira.capes.g
ov.br/sucupira/public/co
nsultas/coleta/trabalhoC
onclusao/viewTrabalhoC
onclusao.jsf?popup=true
&id_trabalho=4053758 

Domínio afetivo: uma discussão teórica de 
suas dimensões 

Trazer o debate sobre o domínio afetivo na educação matemática 
para o cenário nacional e como objetivos específicos: compreender 
o domínio afetivo, selecionar e apresentar uma síntese de textos 
relacionados ao tema e identificar os referenciais teóricos 
utilizados. 

Martins, Adriano 
de Morais 

 

PUC_SP 
 

Doutorado 
 

2018 
 

https://tede2.pucsp.br/
handle/handle/21227  

 

As dimensões do domínio afetivo 
identificadas em alunos com indicação de 
fracasso em matemática escolar, durante 

uma sequência didática envolvendo 
geometria 

Esta pesquisa tem o objetivo de identificar dimensões do domínio 
afetivo que emergem das interações entre alunos durante uma 
sequência didática envolvendo a geometria. 

Nobre, Suzana 
PUC_SP 

 
Mestrado 

 
2018 

 

https://sucupira.capes.g
ov.br/sucupira/public/co
nsultas/coleta/trabalhoC
onclusao/viewTrabalhoC
onclusao.jsf?popup=true
&id_trabalho=6991403 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=4053758
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=4053758
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=4053758
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=4053758
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=4053758
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=4053758
https://tede2.pucsp.br/handle/handle/21227
https://tede2.pucsp.br/handle/handle/21227
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6991403
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6991403
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6991403
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6991403
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6991403
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6991403
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Os três trabalhos encontrados têm características distintas, embora 

compartilhem da mesma temática. Rocha (2016), com uma pesquisa qualiquantitativa, 

procurou compreender o comprometimento com a aprendizagem de matemática de 

alunos do ensino médio e de que modo o Domínio Afetivo influencia esse processo. 

Sua abordagem centrou-se na perspectiva dos alunos sobre o comprometimento com 

a matemática, bem como na visão dos professores em relação ao envolvimento dos 

seus alunos. Por meio da visão dos gestores escolares, a autora também procurou 

compreender as ações institucionais vinculadas ao Domínio Afetivo e relacionadas ao 

comprometimento dos alunos com a aprendizagem da matemática. Nobre (2018), de 

certo modo, aproxima-se mais do trabalho de Rocha (2018) do que do de Martins 

(2018). Nobre (2018) também investigou, em uma pesquisa qualitativa, alunos da 

educação básica. Sua pesquisa tratou da identificação de dimensões do Domínio 

Afetivo que emergiram da interação de alunos do 5º ano do ensino fundamental I, 

“com indicação de fracasso em Matemática” (como diz a autora já no título de sua 

dissertação), durante a realização de atividades coletivas. A seu turno, Martins (2018), 

com um estudo teórico de cunho qualitativo, apresenta uma tese alicerçada, 

principalmente, na compreensão do Domínio Afetivo a partir de conteúdos presentes 

no livro “From beliefs to dynamic affect systems in mathematics education”, de Pepin 

e Roesken-Winter (2015). O autor realizou a seleção e a síntese de textos presentes 

na publicação e identificou os respectivos referenciais teórico utilizados por seus 

autores. 

 Como apontado acima, os trabalhos de Nobre (2018) e Martins (2018) têm 

cunho qualitativo, enquanto a pesquisa de Rocha (2016) se autodenomina como 

quanti-qualitativa. Do ponto de vista da produção de dados, as três produções valem-

se de instrumentos distintos. Rocha (2016) faz uso de entrevistas direcionadas a 

professores e a gestores escolares e de questionários estruturados com escala Likert 

para a coleta de dados com alunos. Para a interpretação dos dados, a autora usa 

estatística com análise descritiva e inferencial para os dados coletados através das 

escalas Likert, enquanto realiza análise de conteúdo nas informações provenientes 

das questões abertas direcionadas aos alunos e nas entrevistas com professores e 

gestores. Martins (2018) realiza uma pesquisa documental na qual analisa cinco 

capítulos da primeira seção do livro citado acima, sempre questionando para cada um 

dos capítulos “como foi problematizado o assunto estudado, as dificuldades a serem 
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resolvidas e qual o quadro teórico e/ou teórico-metodológico” (p. 53), produzindo a 

partir da comparação dos elementos encontrados certo reconhecimento das suas 

convergências e divergências, de maneira a permitir melhor compreensão do Domínio 

Afetivo. Nobre (2018) coletou seus dados por meio de videogravação dos alunos 

enquanto realizavam atividades da sequência didática por ela proposta e que envolvia 

geometria como tema. A autora analisou os episódios gravados valendo-se do 

referencial teórico apresentado no corpo da pesquisa.  

As três pesquisas apresentam um quadro teórico baseado em autores distintos, 

embora Douglas B. McLeod, Inés Maria Gómez-Chacón e Peter Grootenboer e 

Margaret Marshman sejam nomes compartilhados. A Figura 20 procura retratar o 

“impacto” da frequência desses autores nas produções. 

Figura 20. Nuvem de palavras produzida a partir dos principais autores presentes no quadro teórico das 
publicações sobre Domínio Afetivo encontradas no levantamento bibliográfico. 

 

 

McLeod (1992) e Gómez-Chacón (2003) são utilizados por Rocha (2016), 

Nobre (2018) e Martins (2018) essencialmente para a conceituação dos construtos do 

Domínio Afetivo, bem como para expressar a dinâmica desses elementos e suas 

interrelações. Grootenboer e Marshman (2016) referenciam as pesquisas de Nobre 

(2018), que os utiliza para a conceituação de atitudes e emoções; Martins (2018)  se 

vale dos argumentos desses autores para apontar a falta de clareza a respeito da 

natureza e da composição desse domínio como obstáculos para o desenvolvimento 

de pesquisas sobre essa temática e, em seguida, apoiando-se nos autores, conceitua 

o Domínio Afetivo. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Rocha (2016) aponta os componentes do Domínio Afetivo como colaboradores 

do comprometimento dos alunos na aprendizagem de matemática, verificando que no 

processo de ensino dessa disciplina os professores utilizam estratégias distintas de 

acordo com seus valores, crenças e sentimentos, enquanto os gestores estão mais 

focados em normas, regulamentos e cumprimento da proposta pedagógica de suas 

instituições. A autora credita a promoção do comprometimento dos alunos com a 

aprendizagem de matemática à soma desses elementos com outros, como o 

acolhimento dos pais, o envolvimento da comunidade escolar, bem como a proposta 

pedagógica da instituição. Martins (2018) aproxima-se dessas discussões e 

resultados de Rocha (2016) ao propor, para futuras pesquisas, uma questão que 

envolve parte dos elementos indicados pela autora. No intuito de contribuir para o 

desenvolvimento do campo, Martins (2018) propõe nove perguntas para futuros 

estudos, entre elas “como pais e gestores, que também exercem influência na sala de 

aula, mesmo que de modo indireto, podem ser sensibilizados acerca dessas questões 

[afetivas263]?” (p. 112). Ao voltar-se aos alunos e particularmente aos docentes, afirma 

que o uso de lentes teóricas dirigidas ao Domínio Afetivo, para considerar a formação 

do professor e o rendimento dos alunos, pode levar a melhores resultados nas 

pesquisas sobre formação de professores e na proposição de cursos de formação, 

bem como melhorar a compreensão das dificuldades dos alunos.  Nobre (2018), por 

sua vez, faz outra sugestão às futuras pesquisas, propondo a busca pela 

compreensão daquilo que pode promover o desenvolvimento da identidade 

matemática dos estudantes, caráter que a autora considera como qualificador para a 

aprendizagem. Ainda, a partir das atividades que aplicou nos grupos de alunos, a 

pesquisadora vê a emergência de crenças e emoções, bem como de atitudes, das 

quais pôde reconhecer as componentes cognitiva, afetiva e intencional relacionadas 

ao comportamento, evidenciando, também, a interdependência entre essas 

dimensões do Domínio Afetivo.   

Pelas datas recentes das defesas das teses de Rocha (2016) e Martins (2018), 

e da dissertação de Nobre (2018), nota-se o frescor da especificidade desse tema na 

educação matemática, o que indica, entre muitas possibilidades, que há muito o que 

se pesquisar pela frente. Embora nenhum outro trabalho contendo em seu título o 

termo Domínio Afetivo tenha sido defendido na academia brasileira segundo o 

 
263 Palavra inserida por nós. 
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levantamento nos sites da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações e do 

Catálogo de Teses e Dissertações, da Capes, deseja-se abrir um breve parêntesis 

para mencionar outros achados considerados relevantes, embora fora do escopo dos 

métodos dessa busca, mas que são apresentados no intuito de reforçar a percepção 

sobre o nível de atenção dado pela academia brasileira a esse termo específico e 

reforçar a percepção sobre o espaço que se abre para futuras pesquisas.  

Ao se pesquisar no Portal de Periódicos Capes/MEC264, na busca por assunto, 

preenchendo o espaço específico com o termo domínio afetivo (entre aspas, para 

restringir os resultados ao encontro concomitante das duas palavras), não foi 

encontrado nenhum trabalho em cujo título o termo estivesse presente. Não obstante, 

ao ser feita a busca avançada do Google Acadêmico265, preenchendo o campo 

“Encontrar artigos contendo todas as palavras” com os termos domínio afetivo 

matemática (escritos em sequência e do mesmo modo aqui grafado), e marcando “no 

título do artigo” no item “onde minhas palavras ocorrem”, foi possível obter dois 

resultados. Um deles é a tese de doutorado de Rocha (2016), que já fazia parte dos 

achados, e o outro, o trabalho de Cazorla et al. (2008)266, que relaciona o Domínio 

Afetivo ao desempenho de alunos em matemática. O que, portanto, dá apenas mais 

um trabalho com o termo Domínio Afetivo em seu título e assinala, desse modo, o 

trabalho de Cazorla et al. (2008) como o possível primeiro trabalho na educação 

matemática a trazer em seu título essa menção. 

 

4.2 Considerações sobre a revisão das teses e dissertações brasileiras sobre o 
Domínio Afetivo 

 

A primeira observação a ser feita ao abrir essas considerações sobre o 

levantamento da produção da academia brasileira a respeito do Domínio Afetivo na 

educação matemática refere-se às limitações implícitas no processo de levantamento 

e, por conseguinte, nos resultados obtidos. Ao ser feita a escolha pelas plataformas 

de busca, pelas palavras-chave e pelos filtros utilizados, restringiu-se os resultados 

àquilo que essas seleções fornecem. Ao mesmo tempo que a intenção foi a de 

 
264 https://www.periodicos.capes.gov.br/ 
265 https://scholar.google.com/#d=gs_asd 
266 CAZORLA, Irene Mauricio et al. Relação entre o domínio afetivo e o desempenho em matemática de estudantes das séries 
iniciais do ensino fundamental. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, v. 89, n. 221, 2008. 
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especificidade naquilo que se procurava encontrar, também se procurou garantir uma 

busca ampla nas fontes. O cuidado empregado não implicou em melhores ou piores 

resultados, mas em uma resposta que deve ser lida à luz dos critérios utilizados. Ao 

serem feitas afirmações de que determinadas produções representam o que foi 

realizado no país em certa data, ou que a academia brasileira produziu suas obras a 

partir certos referenciais teórico, o que se está fazendo é reportar aquilo que as 

escolhas forneceram, sem a pretensão de que não possam existir outros tantos 

achados possíveis.  Cabe, portanto, considerar que, embora todos os cuidados 

tenham sido tomados para apresentar um quadro fiel da produção de teses e 

dissertações no país, a escolha de diferentes plataformas de busca e de outros filtros 

certamente levaria a resultados distintos. 

Na Figura 11, apresentada logo no início desse capítulo, observa-se a variação 

anual de publicações sobre o Domínio Afetivo entre os anos de 1995 e 2018. A partir 

desses dados, é possível perguntar por que não ocorreu no período um crescente 

número de produções de teses – particularmente após picos de produção de 

dissertações, como em 2008 –,  imaginando-se que o caminho natural dos egressos 

do mestrado que se debruçaram sobre a temática fosse o de se aprofundar a respeito 

do assunto durante o doutorado. Ou então, quais limitações à pesquisa mais 

aprofundada sobre o Domínio Afetivo na educação matemática vêm impactando a 

produção de conhecimento a seu respeito? Essas são questões para importante 

reflexão sobre os movimentos, expansões e recolhimentos da academia, não 

necessariamente para respondê-las aqui, obviamente em função de não se 

constituírem objetivos da pesquisa, mas parecendo claro que há algo a merecer 

atenção e investigação. Veja-se que Gonçalez (1995), considerada aqui como a 

primeira produção sobre uma das temáticas do Domínio Afetivo, destaca em sua 

dissertação o trabalho de Ragazzi (1976) como até então a única publicação nacional 

a fazer referência direta a atitudes na educação matemática. Ou seja, quase vinte 

anos depois de Ragazzi surge a publicação de Gonçalez. O que se dá nesse hiato? 

O que se dá no espaço seguinte, entre 1995 e 2005, quando ainda se observam 

poucas publicações? Por que daí em diante parece que a pesquisa na área toma certo 

fôlego numérico no âmbito do mestrado, mas continua relativamente igual no 

doutorado? Qual o papel dos grupos de pesquisa na educação matemática para o 

fortalecimento das pesquisas sobre a temática? Nesse sentido, o artigo de Gatti 
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(2001), que discute o desenvolvimento das pesquisas educacionais no Brasil, pode 

iluminar as questões levantadas ao trazer à discussão as estruturas de poder na 

academia, bem como ao apontar a existência de modismos na pesquisa: 

... boa parte dela reflete o que poderíamos chamar de modismos periódicos, 
provavelmente consequência da parca institucionalização e da ausência de 
uma tradição de produção científica nessa área de estudos entre nós. Isso 
pode estar associado, também, a certas características de desenvolvimento 
de estruturas de poder na academia, e, portanto, das lutas por hegemonias, 
da aceitação por certos grupos e manutenção de posições nas instituições 
em que a pesquisa educacional tem seu curso. (p.70)     

Outra observação, ainda relacionada às apontadas acima, é o fato de que 

atitudes representa o construto mais estudado pela comunidade acadêmica brasileira. 

É possível perguntar por que isso ocorreu, mas, especialmente, por que a pesquisa 

sobre atitudes se tornou, com o tempo, um assunto secundário para a academia. A 

princípio, uma hipótese possível é a de que a pesquisa em atitudes relacionadas às 

matemáticas envolvia majoritariamente pesquisadores formados em matemática que, 

portanto, possuíam uma assinatura pedagógica267 que respondia às características já 

estabelecidas para a produção e análise de dados das pesquisas sobre essa temática, 

fundamentalmente focadas no uso de escalas Likert e na análise estatística. Com o 

tempo, tanto o perfil dos pesquisadores pode ter se ampliado, agregando egressos de 

outros cursos (p. ex. biólogos, psicólogos) – levando a um pico de pesquisas, mas 

refluindo em seguida por conta da diversidade de interesses intrínsecos à variedade 

da formação desses pesquisadores –, quanto o caráter das pesquisas e os 

instrumentos utilizados modificou-se – o que é um fato claro –, quer pela percepção 

da necessidade de se discutir outros construtos, quer pela sensação de esgotamento 

das informações coletadas por meio de métodos tradicionais. Como observado na 

apresentação sobre o levantamento sobre atitudes, o uso da estatística representou 

o perfil da produção nacional, de caráter quantitativo inicialmente, e após meados da 

primeira década dos anos 2000 configurando-se como qualiquantitativa. Essas 

características da pesquisa nacional não a separam ou a diferenciam dos percursos 

da temática no mundo. A maior atenção à construção de instrumentos de coleta de 

dados durante as primeiras fases das pesquisas sobre atitudes, segundo Di Martino 

(2011), deixou os aspectos teóricos em segundo plano. Por outro lado: 

... a atenção dada aos instrumentos de mensuração também esteve ligada 
ao objetivo principal dos estudos iniciais sobre atitude, que foi a identificação 

 
267 Ver SHULMAN, Lee S. Signature pedagogies in the professions. Daedalus, v. 134, n. 3, p. 52-59, 2005. 
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de correlações causais entre atitude e outros fatores significativos. (DI 
MARTINO; ZAN, 2015; p.53, tradução nossa268) 

Nesse sentido, procurou-se investigar a hipótese de que inicialmente o grupo 

de pesquisadores em atitudes foi oriundo da matemática e de que esse perfil de 

formação se modificou com o tempo. Ao se retomar as publicações, não foi encontrado 

exatamente aquilo que era imaginado.  

Para verificar a validade da hipótese, buscou-se informações sobre a formação 

inicial (curso de graduação) dos pesquisadores a partir de dados de formação 

presentes na plataforma Lattes, e foi calculada a porcentagem de trabalhos 

produzidos por quadriênio por pesquisadores com as formações de graduação 

encontradas. Na Figura 21 é possível ver a distribuição do percentual de trabalhos 

produzidos de acordo com a formação do pesquisador. 

Figura 21. Percentual, por quadriênio, da formação inicial dos pesquisadores em atitudes. 

 

 

Desse modo, observa-se que, inicialmente, no quadriênio 1995 – 1998, as 

pesquisas foram feitas por pesquisadores com formação em pedagogia e psicologia. 

Nos três quadriênios seguintes (de 1999 até 2010), a pesquisa em atitudes foi 

dominada por pesquisadores oriundos da graduação em matemática, e entre 2011 e 

 
268 “...the attention paid to measurement instruments was also linked to the main goal of early studies on attitude, which was 
the identification of causal correlations between attitude and other significant factors.” 

Fonte: Elaboração própria. 
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2018 a pedagogia voltou a se estabelecer como a principal fonte de pesquisadores 

para a pesquisa sobre esse construto. 

Embora a hipótese proposta, portanto, não seja plenamente correta, porque 

não é possível afirmar que a pesquisa sobre atitudes deu seus primeiros passos com 

profissionais com uma assinatura pedagógica da matemática ou de matemáticos, é 

possível dizer que o campo foi dominado por pesquisadores com esse perfil nos 

quadriênios mais frutíferos numericamente da pesquisa sobre atitudes (períodos de 

2003 – 2006 e 2007 – 2010; Figura 12). É possível também, a partir daí, conjecturar 

sobre parte dos motivos que têm levado à redução da pesquisa em atitudes, sendo 

uma possível ideia, complementar a já apontada mais acima, o distanciamento em 

relação a esse assunto dos pesquisadores oriundos da matemática. Ao que se vê, e 

para deixar a afirmação em termos afetivos, os matemáticos parecem ter se 

“desencantado” com atitudes. Assim, pergunta-se: por quê? 

No que diz respeito às atitudes, o levantamento no Catálogo de Teses e 

Dissertações da Capes e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD) não indicou a dissertação de Ragazzi (1976)269, intitulada “Uma escala de 

atitude em relação a matemática” (mesmo quando, depois de descoberta sua 

existência, lançado seu título na busca!). Mas não é possível deixar de apontá-la, 

mesmo que isso pareça contraditório com a posição histórica feita em relação a 

Gonçalez (1995), visto que essa pesquisa de 1976 se configura em um dos primeiros 

registros sobre um construto do Domínio Afetivo relacionado à educação matemática.  

Não é só o construto atitudes que traz a reboque uma série de questionamentos 

quando se analisa a produção brasileira. Ao longo da apresentação sobre os 

construtos emoções e motivação, foi realizada uma comparação entre o volume da 

produção acadêmica nacional e a apresentada no CERME. A intenção dessa 

comparação não é a de apontar “maior ou menor produção que...”, mas colocar uma 

singela luz sobre os achados, ou simplesmente permitir que se questione a 

possibilidade de algum paralelismo entre os resultados – os movimentos de pesquisa 

que ocorrem em outros continentes impactam a produção brasileira de que modo, em 

qual medida, com qual temporalidade?; Ou como a academia brasileira influencia 

esses movimentos ou é influenciada pelos mesmos? Se a pesquisa em atitudes vem 

 
269 A pesquisa de Ragazzi (1976) valida uma escala de atitudes frente à Matemática, pesquisando sua precisão ao aplicá-la 
em alunos do 6º ano do ensino fundamental II (tratada como 5ª série na época da publicação). 
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perdendo o interesse para a academia brasileira, por que outros construtos não 

tomam esse espaço na mesma medida? 

Quadrienalmente, o que foi possível observar é que as defesas no Brasil sobre 

emoções e motivação mantiveram-se basicamente constantes a partir do período 

2007-2010, como pode ser revisto na Figura 12 no início do capítulo e confirmado na 

Tabela 2: emoções conta com uma pesquisa em cada um dos três últimos quadriênios, 

enquanto motivação tem 3 trabalhos entre 2007-2010, 4 entre 2011-2014 e outros 4 

entre 2015-2018. A produção sobre emoções e motivação, no período analisado, vai, 

em certa medida, na contramão do volume de produção sobre os demais construtos. 

Ambas mantêm seus números relativamente constantes em comparação aos 

números de afetos, atitudes e crenças, que apresentam redução em suas produções 

– destacam-se dos dados o pico de defesas em 2007-2010 e a posterior queda de 

trabalhos sobre afetos e atitudes. Aspecto importante também é considerar que o 

construto valores só recebeu atenção explícita da academia uma única vez, com a 

pesquisa de Machado (2008). Talvez o construto possa ter sido pesquisado de modo 

implícito, possivelmente visto entrelaçado a outro construto, como as crenças, mas 

isso não diminui a necessidade de maior atenção ao tema e não impede que se 

questione os porquês disso, ainda mais porque valores já faz parte do quadro de 

afetos na educação matemática há mais de 20 anos. Entretanto, a situação parece 

ser coerente com o que se observa nas pesquisas mundo a fora, nas quais se vê que 

a temática não tem despertado tanto interesse também – em Hannula et al. (2018), 

que pode servir de termômetro para a questão, a discussão sobre os afetos na 

matemática ao longo dos CERME aponta que valores não é um tópico de interesse. 

Tabela 2. Quantidade de Teses e Dissertações defendidas entre 1995 e 2018, por quadriênio (valores totais 
correspondem às quantidades sem repetição por autor). 

 nº de Teses e Dissertações  

Construtos 1995-1998 1999-2002 2003-2006 2007-2010 2011-2014 2015-2018 

Afetos - - 1 4 2 1 

Atitudes 3 4 5 9 4 3 

Crenças 1 - 1 7 7 5 

Emoções - - - 1 1 1 

Valores - - - 1 - - 

Motivação - - - 3 4 4 

Total 4 4 6 20 18 13 

 Fonte: Elaboração própria. 
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Refletir sobre o “fôlego” da produção nacional, ou seja, sobre a capacidade de 

manter uma constância na pesquisa sobre esse campo, ampliando-a paulatinamente, 

se considera também um papel da própria academia. Ao se apontar a importância da 

Unicamp como um polo produtor de conhecimento sobre o Domínio Afetivo, a intenção 

não reside em apenas indicar um dado, mas também registar algo que precisa ser 

entendido dentro do universo acadêmico brasileiro. Quais são os grupos de pesquisa 

nessa e em outras universidades? São grupos voltados exclusivamente para a 

pesquisa sobre os afetos? Quais são seus projetos e como se integram a projetos de 

outras instituições? Para onde se encaminham os egressos dessa e de outras 

instituições? Qual tem sido o impacto das suas produções nos currículos de ensino e 

na formação de professores de matemática?  

Também é possível perguntar a respeito do que tem sido discutido, nesses 

polos de produção de conhecimento, sobre os métodos utilizados pelas pesquisas. A 

análise dos trabalhos sobre os diferentes construtos do Domínio Afetivo revela 

distinções no uso dos instrumentos de produção de dados de acordo com o construto 

de interesse dos pesquisadores. Ainda que diferenças nos métodos sejam esperadas, 

esse quadro só se iluminou ao ser feita a interpretação das pesquisas a respeito de 

atitudes, permitindo que fosse percebido o enfático uso de escalas Likert e sua análise 

por meio de testes estatísticos.  

Ao serem esmiuçados os instrumentos empregados na produção de dados em 

todas as pesquisas, notou-se, nas teses e dissertações que tratam de afetos, as 

entrevistas e observações como os principais mecanismos; nas dissertações e teses 

sobre crenças, são as entrevistas e questionários os meios mais importantes de 

levantamento de informações; nos trabalhos sobre as emoções, tem-se a observação, 

a entrevista, o caderno/diário de campo e também o uso de escalas, diferindo 

instrumentalmente das pesquisas sobre valores porque elas não utilizam escalas; as 

pesquisas sobre motivação diferenciam-se das de emoções nesse aspecto porque, 

ao contrário de cadernos de campo, valem-se da aplicação de testes além dos outros 

instrumentos compartilhados; já nos três trabalhos que continham em seus títulos o 

termo Domínio Afetivo, observa-se que os autores utilizaram ferramentas diferentes 

de produção de dados – em um trabalho as entrevistas e questionários com escalas, 

em outro a análise documental e em um terceiro a observação a partir de 

videogravação.  
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O quadro de instrumentos e técnicas da pesquisa realizada no Brasil sobre 

construtos do Domínio Afetivo demonstra o uso dos mesmos ferramentais gerais ano 

após ano, sem muitas inovações. Semelhante ao percebido no presente 

levantamento, Leder e Forgasz (2006, apud LILJEDAHL; HANNULA, 2016) também 

identificaram, em uma revisão sobre os métodos mais comuns utilizados para 

produção de dados sobre construtos afetivos nas pesquisas apresentadas nas 

conferências anuais do International Group for the Psysichology of Mathematics 

Educacion (PME), uma tendência para pesquisas de natureza mais qualitativa, sendo 

que entre o período de 1996-2005, os questionários com escalas Likert, as entrevistas 

e as observações permaneceram como os métodos típicos. Liljedahl e Hannula (2016) 

também sustentam a mesma visão, ampliando a análise da produção na PME para o 

período entre 2005-2015. Afirmam que “em pesquisas quantitativas as escalas Likert 

dominaram o campo”, e que do “lado qualitativo, as entrevistas e as observações 

foram a norma” (p.435)270. Como abordagens alternativas nas pesquisas quantitativas, 

identificaram o uso de Diferencial Semântico e a seleção de itens a partir de uma lista 

em uma ordem de preferência, apontando como uma interessante nova abordagem o 

uso da análise quantitativa de discurso. Em relação aos métodos qualitativos, segundo 

os autores, abordagens recentes têm sido o inquérito narrativo, os relatos narrativos 

e a realização de desenhos em conjunto com as expressões verbais. Liljedahl e 

Hannula (2016) ainda discutem alguns novos caminhos, como a atenção a aspectos 

psicofisiológicos, capturando informações da movimentação dos olhos, da frequência 

cardíaca ou taxa respiratória, bem como outras novas abordagens, como o uso de 

diferentes técnicas projetivas, o convite a alunos reformularem uma lição, imaginar 

uma conversa com colegas ou se verificar as metáforas utilizadas por professores ou 

alunos. Ainda sobre novas formas de coleta de dados e uso de tecnologia, é possível 

apontar as pesquisas de Martínez-Sierra et al. (2017) e Arellano-García et al. (2018), 

nas quais autorrelatos foram registrados e enviados pelo celular dos participantes via 

WhatsApp™. A tese de Manrique (2003) também é um exemplo interessante de 

diferentes estratégias para produção de dados que permitem a compreensão dos 

afetos. Em seu trabalho, a pesquisadora realizou uma pesquisa longitudinal, com três 

 
270 “In quantitative surveys, Likert-scales dominate the field.”; “On the qualitative side, interviews and observations are the 
norm.” 
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anos de coleta de dados, e o uso de mapas conceituais permitiu a verificação do 

afloramento de afetos de professores. 

O que foi destacado no parágrafo anterior permite que se afirme que também 

na academia brasileira é preciso planejar novas abordagens, novos instrumentos de 

produção de dados. O levantamento realizado, somado ao que tem sido debatido 

internacionalmente a respeito das pesquisas nessa área, reforça o ponto de vista 

apresentado, da indispensável necessidade de se buscar caminhos e abordagens 

alternativas e de se estabelecer um diálogo mais intenso com as pesquisas e os 

pesquisadores internacionais, sem esquecer do fortalecimento do próprio debate e  

aproximação internos.  

Deseja-se evidenciar mais alguns pontos sobre o quadro de produções do 

Domínio Afetivo na educação matemática de modo a fechar esse capítulo e considerar 

respondida a questão “qual o teor da produção acadêmica brasileira sobre o Domínio 

Afetivo no ensino e na aprendizagem de matemática?” 

É significativo o fato de que, entre todas as 68 pesquisas publicadas pela 

academia brasileira entre os anos de 1995 e 2018 a respeito da temática do Domínio 

Afetivo e todos os construtos discutidos, somente a tese de doutoramento de Rocha 

(2018) teve a preocupou em investigar a visão dos gestores escolares, levantando 

dados sobre afetos que impactam o ensino de matemática. Nenhuma outra pesquisa 

encontrada coletou informação semelhante, embora seja rotineiro nos discursos das 

teses e dissertações apontar a importância dos gestores escolares nos resultados da 

aprendizagem. Esse aspecto, portanto, indica uma lacuna na produção da academia 

sobre os afetos na educação matemática, apontando uma importante direção às 

futuras pesquisas.  

Outro aspecto diz respeito ao quadro teórico. McLeod (1992) é uma figura de 

destaque nas referências da academia brasileira em relação aos afetos, emoções e 

Domínio Afetivo relacionados à matemática, sem que sejam realizadas discussões 

mais aprofundadas sobre as fragilidades dos seus argumentos ou mesmo discutidas 

teorias com outras abordagens, como a metateoria sobre afetos, de Hannula (2011, 

2012a), ao contrário do que se observam nas publicações estrangeiras, que já 

produziram inúmeras críticas aos conceitos apresentados por McLeod (1992):  

Embora o quadro teórico de McLeod (1992) tenha dominado a pesquisa em 
afetos relacionados à matemática desde 1990, as críticas se acumularam 
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desde então, em relação à terminologia, pontos cegos do arcabouço 
conceitual e a fundação global do quadro. 271 (Hannula 2011, p.38, tradução 
nossa) 

Nesse sentido, além de apresentar argumentos e publicações sobre as 

discussões a respeito dessa questão, Hannula (2011) e Hannula et al. (2016) apontam 

atitudes como o construto mais problemático do quadro teórico de McLeod (1992). 

Martins (2016) discute atitudes a partir dessa problemática, mas não especificamente 

realizando a crítica ao quadro de McLeod (1992). Por outro lado, o impacto de McLeod 

(1992) na produção brasileira específica sobre atitudes é relativamente baixo, visto 

que entre os 29 trabalhos encontrados, somente em três deles o autor aparece como 

referência – especificamente a partir de Ardiles (2007). Também, como discutido nos 

itens sobre afetos e motivação, ou há pouca clareza na definição do quadro teórico 

em alguns trabalhos ou se utilizam de um referencial teórico do campo da psicologia 

sem, em muitos casos, interseção com autores do campo da educação matemática. 

Por último, destaca-se a necessidade de ir além do lugar comum sobre o que 

geralmente vem sendo produzido. Por exemplo, muitas pesquisas ainda procuram 

relacionar determinados construtos afetivos com o desempenho em matemática, mas 

essas questões já foram bastante exploradas tanto pela academia brasileira como 

pela internacional. É preciso avançar, obviamente. Investir em trabalhos etnográficos; 

trabalhos com a nova leva de migrantes bolivianos, haitianos venezuelanos etc. que 

chegou ao Brasil nos últimos anos; investir em pesquisas com alunos da graduação, 

especialmente aqueles que ainda vão se tonar professores de matemática, e com pós-

graduandos e seus professores. Pesquisas que envolvem as diferentes dimensões 

afetivas e as relacionam ao contexto social dos sujeitos praticamente não receberam 

atenção da academia, exceto pelo já longínquo trabalho de Ferreira (1998). Emoções, 

valores e motivação são um campo aberto, pois durante os anos abrangidos pelo 

levantamento, pouco foi pesquisado. Na verdade, muitos outros construtos ainda 

podem ser investigados, como identidade, metas e, certamente, o Meta-Afeto, que é 

um conceito que não recebeu qualquer atenção específica da academia até o 

momento.  

 
271 “Although McLeod's (1992) framework has dominated research in mathematics related affect since 1990s, criticism has 
accumulated since then, regarding terminology, blind spots of the conceptual framework and the overall foundation of the 
framework.” 
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5. METODOLOGIA 

 

“Estamos divididos, fragmentados. Sabemo-nos a caminho, mas não exatamente onde 
estamos na jornada.” (SANTOS, 2006, p. 92)  

  

O capítulo sobre a metodologia desenvolvida nessa pesquisa é aberto com um 

excerto de Boaventura de Sousa Santos, de seu livro Um discurso sobre as ciências. 

Não é uma escolha qualquer, tampouco despretensiosa. Dizer que “Estamos 

divididos, fragmentados”, não tem a intenção ordinária de preencher o espaço em 

branco com tinta preta. O intento é o de deixar claro esse delgado véu de insegurança 

no fazer ciência. Insegurança crítica, diga-se, no sentido do questionamento das 

respostas prontas e acabadas, das chegadas e não dos percursos, das certezas e 

não das dúvidas, da razão acima dos afetos. Questionamento sobre uma 

epistemologia positivista, da qual, honestamente, não parece que as pessoas tenham 

conseguido se livrar (esse pesquisador, tampouco). Trata-se de afirmar, logo no início 

desse percurso metodológico, que a questão não é de recusa da relação entre 

métodos e resultados, mas que o desejo é o de aclarar a existência, no fio que inicia 

a construção da trama que formará o tecido de análises e conclusões seguintes, um 

viés, uma escolha ontogênica de instrumentos e procedimentos, portanto, uma 

seleção que deixa de lado outras possibilidades – e que deixa dúvidas: seriam mais 

ricas; mais interessantes; mais profundas; mais claras possibilidades? Diz Santos 

(2006): 

O conhecimento pós-moderno, sendo total, não é determinístico, sendo local, 
não é descritivista. É um conhecimento sobre as condições de possibilidade. 
As condições de possibilidade da ação humana projetada no mundo a partir 
de um espaço-tempo local. Um conhecimento desse tipo é relativamente 
imetódico, constitui-se a partir da pluralidade metodológica. Cada método é 
uma linguagem e a realidade responde na língua em que é perguntada. Só 
uma constelação de métodos pode captar o silêncio que persiste entre cada 
língua que pergunta. Numa fase da revolução científica como a que 
atravessamos, essa pluralidade de métodos só é possível mediante a 
transgressão metodológica. Sendo certo que cada método só esclarece o que 
lhe convém e quando esclarece fá-lo sem surpresas de maior, a inovação 
científica consiste em inventar contextos persuasivos que conduzam à 
ampliação dos métodos fora do seu habitat natural. (SANTOS, 2006, p. 77-
78).         

Está aí: “cada método só esclarece o que lhe convém”. Esse é o ponto. Ao ser 

feita a escolha das abordagens e procedimentos, ainda que se possa tentar preencher 

e “captar o silêncio”, ainda que se possa tentar transgredir aqui e ali, as escolhas estão 
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encharcadas de insofismável viés; não só da história acadêmica do pesquisador, mas 

também dela; não só da sua história de vida, mas também dela; não só do seu 

conhecimento, mas também dele; não só da sua ignorância, mas também dela; não 

só dos seus afetos, mas também deles. Como pesquisador dos afetos, não seria 

verdadeiro ou honesto deixar de esclarecer essa insegurança que reside na 

parcialidade das escolhas. Fragilidade meta-afetiva também, porque emocionalmente 

é possível sentir certa tristeza pela frustração em produzir algo que sabidamente é um 

recorte ínfimo sobre as relações afeto-cognitivas de professores que ensinam 

matemática, mas capaz de trazer feliz pela realização, alimentar a vaidade por 

acreditar que se fez o que outros não fizeram e motivação por essa mesma vaidade e 

alegria fugazes. “Sabemo-nos no caminho...”. 

Nos itens desse capítulo pretende-se esclarecer o problema que embasa a 

busca por respostas dessa pesquisa, apresentar, descrever e justificar a escolha das 

abordagens e processos de produção e análise dos dados, bem como caracterizar e 

justificar a seleção dos sujeitos desse trabalho.  

  

5.1 Lentes sobre a natureza metodológica 

 

Esse trabalho caracteriza-se como uma investigação de natureza qualitativa, 

não experimental, descritiva, sem afirmações de caráter definitivo, portanto, 

interpretativa272, uma exploração aberta das relações complexas entre os afetos dos 

professores sujeitos da pesquisa com seus próprios afetos sobre suas histórias de 

vida e sobre a matemática. Declara-se, explicitamente, a influência dos próprios afetos 

do pesquisador, especialmente as crenças e valores, sobre a escolhas aqui 

apresentadas. Considera-se que esse trabalho está alinhado ao campo 

compreensivista, que propõe a subjetividade como fundamento, sem a presunção de 

explicações terminais, mas de compreensão dos achados, “compreender relações, 

valores, atitudes, crenças, hábitos e representações” (MINAYO, 2016, p. 23), 

compreender emoções e motivações na subjetividade dos fenômenos observados. 

 
272 Conforme Dutra (2002, p. 374), a partir de Figueiredo (1994, p.19), interpretação como uma terceira via além de outras 
duas comuns: “aquela que envolve um juízo reprodutivo e outra, que considera o significado subjetivo da obra; ambas, no 
entanto, sustentando-se numa relação sujeito-objeto. Essa nova perspectiva concebe a interpretação ‘como fala que 
responde a uma virtualidade entreouvida’.” [DUTRA, Elza. A narrativa como uma técnica de pesquisa fenomenológica. 
Estudos de psicologia, v. 7, n. 2, p. 371-378, 2002.] 
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Lüdke e André (2013, p. 14) resumem as características da pesquisa qualitativa 

como aquela que “... envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato 

direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o 

produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes.” 

Segundo Biklen e Bogdan (2007), o termo pesquisa qualitativa, utilizado pelos 

autores de forma genérica para fazer referência a pesquisas com características 

semelhantes, não foi usado nas ciências sociais até o final dos anos 1960, embora 

nas pesquisas sobre antropologia e sociologia essa abordagem venha sendo usada 

há mais de um século. De acordo com os autores, pesquisas com essa natureza têm 

em comum:   

Os dados coletados foram denominados flexíveis, isso é, ricos em descrição 
de pessoas, lugares e conversas, e não são facilmente manipulados por 
procedimentos estatísticos. As questões de pesquisa não são enquadradas 
por variáveis de operacionalização; em vez disso, são formuladas para 
investigar tópicos em toda a sua complexidade, em contexto. Embora as 
pessoas que conduzem pesquisas qualitativas desenvolvam um foco à 
medida que coletam dados, elas não abordam a pesquisa com perguntas 
específicas para responder ou hipóteses a serem testadas. Também estão 
preocupados em entender o comportamento do próprio quadro de referência 
do informante. Causas externas são de importância secundária. 
[Pesquisadores] tendem a coletar seus dados através do contato contínuo 
com pessoas em contextos em que os sujeitos normalmente passam seu 
tempo - salas de aula, refeitórios, salas de professores, dormitórios, 
esquinas.273 (BIKLEN; BOGDAN, 2007, p. 2, tradução nossa).  

 O fato é que nem todos os estudos nomeados como qualitativos apresentam 

todas essas características compartilhadas em igual grau. Para Biklen e Bogdan 

(2007, tradução nossa), desse modo, a questão não está em caracterizar uma 

pesquisa como absolutamente qualitativa, mas no grau em que responde às 

características que a define como tal. Os autores apresentam cinco características da 

pesquisa qualitativa: 

1. É naturalística: “A pesquisa qualitativa tem configurações reais como 

fonte direta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave.”274 (p. 

4). O contexto é fundamental. Os dados da pesquisa são 

 
273 “The data collected have been termed soft, that is, rich in description of people, places, and conversations, and not easily 
handled by statistical procedures. Research questions are not framed by operationalizing variables; rather, they are 
formulated to investigate topics in all their complexity, in context. While people conducting qualitative research develop a 
focus as they collect data, they do not approach the research with specific questions to answer or hypotheses to test. They 
also are concerned with understanding behavior from the informant's own frame of reference. External causes are of 
secondary importance. They tend to collect their data through sustained contact with people in settings where subjects 
normally spend their time - classrooms, cafeterias, teachers' lounges, dormitories, street corners.” 
274 “Qualitative research has actual settings as the direct source of data and the researcher is the key instrument.” 
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complementados pela interpretação do pesquisador, por se encontrar 

no local da coleta de dados e seus insights agem como o principal 

instrumento de análise. 

2. Os dados são descritivos: “A pesquisa qualitativa é descritiva. Os 

dados coletados tomam a forma de palavras ou imagens, em vez de 

números.”275 (p. 5). Dados são analisados em toda a sua riqueza. “A 

palavra escrita é muito importante na abordagem qualitativa, tanto no 

registro dos dados quanto na divulgação dos achados.”276 (p. 5). 

Pressupõe-se que nada é trivial, que tudo tem o potencial de revelar 

algo sobre o que está sendo estudado e o pesquisador faz perguntas 

continuamente, sem que se deixe escapar qualquer declaração. 

3. A preocupação é com o processo: “Pesquisadores qualitativos estão 

preocupados com o processo e não simplesmente com resultados ou 

produtos.”277 (p. 6). É importante a compreensão de como são 

negociados significados pelas pessoas, como termos e rótulos são 

empregados, como se usa o senso comum, qual a história da 

situação em estudo. 

4. É indutiva: “Pesquisadores qualitativos tendem a analisar seus dados 

indutivamente. Não pesquisam dados ou evidências para provar ou 

refutar hipóteses que detêm antes de entrar no estudo; em vez disso, 

as abstrações são construídas à medida que os detalhes que foram 

reunidos são agrupados.”278 (p. 6). A teoria se fundamenta nos 

dados, nos fragmentos coletados e se desenvolve, portanto, de baixo 

para cima, de tal modo que não se conhece o desenho final do 

quebra-cabeças. 

5. É focada no significado: O significado é essencial na abordagem 

qualitativa. “Pesquisadores que usam essa abordagem estão 

interessados em como pessoas diferentes dão sentido às suas vidas. 

Em outras palavras, os pesquisadores qualitativos estão 

 
275 “Qualitative research is descriptive. The data collected take the form of words or pictures rather than numbers.” 
276 “The written word is very important in the qualitative approach, both in recording data and disseminating the findings.” 
277 “Qualitative researchers are concerned with process rather than simply with outcomes or products.” 
278 “Qualitative researchers tend to analyze their data inductively. They do not search out data or evidence to prove or 
disprove hypotheses they hold before entering the study; rather, the abstractions are built as the particulars that have been 
gathered are grouped together.” 



203 
 

preocupados com as chamadas perspectivas participantes”279 (p. 7). 

Há a preocupação de garantir a captura precisa da diversidade de 

perspectivas. “Para alguns, o processo de pesquisa qualitativa pode 

ser caracterizado como um diálogo ou interação entre pesquisadores 

e seus sujeitos.”280 (p. 8). 

Em que medida, ou em que grau, para seguir a colocação de Biklen e Bogdan 

(2007), a presente pesquisa atende os pressupostos elencados acima e, desse modo, 

se configura como uma pesquisa de natureza qualitativa? Em relação aos pontos 

abordados, apoia-se:  

1. Na realidade do ambiente: houve contato estreito com os professores 

sujeitos da pesquisa, não somente na aplicação das abordagens de 

produção de dados como também no convívio profissional; o 

pesquisador fazia parte da mesma equipe de trabalho, 

compartilhando aprendizagens e desafios do cotidiano escolar – era 

coordenador pedagógico e os sujeitos eram professores do quadro 

de docentes de matemática da instituição escolar. Além disso, a 

própria produção dos dados se deu na instituição de ensino da qual 

o grupo fazia parte;  

2. Nos dados descritos: os dados foram produzidos por meio dos relatos 

e discussões dos sujeitos, nas suas interações com suas 

autobiografias, nos seus debates em grupo, na descrição daquilo que 

pensavam e sentiam, na releitura das transcrições de suas falas e 

conversas;  

3. No processo: em consequência da atenção aos relatos e aos debates 

realizados com os sujeitos durante aplicação das abordagens de 

produção de dados, o foco fundamental foi direcionado às entrelinhas 

das suas falas e dos silêncios produzidos, dos sorrisos e risadas 

emanados, das cumplicidades, dos distanciamentos e aproximações 

observados, dos textos e subtextos em seus discursos registrados 

em gravações de áudio e vídeo. Ainda que a produção de dados 

 
279 “Researchers who use this approach are interested in how different people make sense of their lives. In other words, 
qualitative researchers are concerned with what are called participant perspectives” 
280 “For some, the process of doing qualitative research can be characterized as a dialogue or interplay between researchers 
and their subjects.” 
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resida no passado, na efemeridade do tempo transformada em texto 

escrito por transcrições, a tecnologia das gravações pode remeter, 

mesmo que momentaneamente e parcialmente, àqueles dias que 

estavam todos juntos, vivendo o processo; 

4. No caminho indutivo: os relatos dos sujeitos apontaram caminhos, as 

conversas nos debates indicaram hipóteses e trouxeram novas 

dúvidas e novos questionamentos; não se está “montando um 

quebra-cabeça cuja figura já [se] conhece.”281 (BIKLEN; BOGDAN, 

2007, p. 6, tradução nossa), constrói-se algo que toma forma 

enquanto o caminho é feito, à medida que se coleta e se examina os 

detalhes dos dados; 

5. No significado: ao realizar os grupos focais e coletar narrativas 

autobiográficas orais o trabalho se associa obrigatoriamente ao valor 

daquilo que emana das singularidades dos sujeitos, das suas 

histórias de vida, das suas perspectivas, das suas ideias, dos seus 

afetos.  

Essa pesquisa pretende-se coerente com uma abordagem qualitativa baseada 

em dados descritivos diretamente obtidos do contato com os sujeitos, enfaticamente 

preocupada com o processo e em retratar a visão dos participantes. Mais do que isso, 

certamente. Nessa pesquisa se aposta no diálogo entre os percursos projetados, a 

metodologia escolhida, o quadro teórico selecionado, a literatura sobre o Domínio 

Afetivo. Propõe-se alinhada a uma abordagem fenomenológica, como apresentam 

Biklen e Bogdan (2007), procurando compreender o significado dos eventos e das 

interações, os aspectos subjetivos, os significados atribuídos e construídos pelos 

sujeitos da pesquisa, acreditando que “múltiplas experiências de interpretação estão 

disponíveis para cada um de nós através da interação com os outros”282 (p. 26, 

tradução nossa), que a constituição da realidade é fruto das experiências e 

socialmente construída. Entretanto, é possível ponderar pela não radicalidade dessa 

perspectiva, pois a subjetividade da abordagem não implica em tornar-se ou ser um 

pesquisador subjetivo. Conforme Biklen e Bogdan (2007), a questão é de “[enfatizar] 

 
281 “You are not putting together a puzzle whose picture you already know. You are constructing a picture that takes shape 
as you collect and examine the parts.” 
282 “… multiple of interpreting experiences are available to each of us through interacting with others…” 
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o subjetivo, mas não necessariamente [negar] uma realidade ‘lá fora’ que está acima 

e contra os seres humanos.”283 (p. 26, tradução nossa). Nesse sentido,  

Um professor pode acreditar que pode atravessar uma parede de tijolos, mas 
é preciso mais do que pensar em realizá-lo. A natureza da parede é inflexível, 
mas o professor não precisa perceber a ‘realidade’ como ela é. Ele ainda 
pode acreditar que pode atravessar a parede, mas não nesse momento, ou 
que ele tem uma maldição sobre ele e, portanto, não pode atravessar a 
parede. Assim, a realidade passa a ser entendida pelos seres humanos 
apenas na forma em que é percebida. Pesquisadores qualitativos enfatizam 
o pensamento subjetivo porque, como eles o veem, o mundo é dominado por 
objetos menos obstinados que as paredes. [...] Embora isso seja verdade, a 
maioria dos pesquisadores qualitativos vê o que eles produzem, relatórios e 
artigos de pesquisa, não como uma verdade transcendente, mas como uma 
interpretação ou interpretação particular da realidade fundamentada no 
mundo empírico. Eles acreditam que a tradição da pesquisa qualitativa 
produz uma interpretação da realidade que é útil para entender a condição 
humana. Essa é a lógica em sua reivindicação de legitimidade.284 (BIKLEN; 
BOGDAN, 2007, p. 26-27, tradução nossa). 

Essas perspectivas são apresentadas para que, ao serem descritos o percurso 

desse trabalho, o problema de pesquisa, os sujeitos da pesquisa e seu processo de 

escolha, as abordagens e procedimentos de produção dos dados e sua organização 

e forma de análise, seja possível ter claro qual a orientação dessa produção.  

 

5.2 Lentes sobre o percurso de trabalho 

 

 A maturação dessa pesquisa foi tardia. Tardia no sentido do tempo disponível 

para o seu desenvolvimento e prazos para sua conclusão, e na energia inicial 

dispendida em outra direção. Em 2016, no iniciar do doutoramento, segui, como 

pesquisador, outra direção, não o estudo dos afetos de professores que ensinam 

matemática. Pretendia entender um pouco dos processos de atuação de professores 

de matemática dos anos finais da educação básica no estímulo ao desenvolvimento 

de algumas competências e habilidades. Desejava entender como professores de 

 
283 “They emphasize the subjective, but they do not necessarily deny a reality ‘out there’ that stands over and against human 
beings…” 
284 “A teacher may believe he can walk through a brick wall, but it takes more than thinking to accomplish it. The nature of 
the wall is unyielding, but the teacher does not have to perceive "reality" as it is. He may still believe that he can walk through 
the wall, but not at this time, or that he had a curse put on him and, therefore, cannot walk through the wall. Thus reality 
comes to be understood to human beings only in the form in which it is perceived. Qualitative researchers emphasize 
subjective thinking because, as they see it, the world is dominated by objects less obstinate than walls. […] While this is true, 
most qualitative researchers see what they produce, research reports and articles, not as a transcendent truth, but as a 
particular rendering or interpretation of reality grounded in the empirical world. They believe that the qualitative research 
tradition produces an interpretation of reality that is useful in understanding the human condition. That is the logic in their 
claim to legitimacy.” 
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matemática enxergariam e entenderiam esses elementos na aprendizagem. Que 

competências e habilidades pretenderiam desenvolver? Quão intencionais seriam 

suas escolhas e como o currículo de matemática as preveriam? A temática sobre o 

desenvolvimento de competências e habilidades que envolviam aspectos emocionais 

se mostrava fecunda285. Mas, paulatinamente, foram reformuladas as concepções 

iniciais sobre o que deseja estudar – como quem desmonta um relógio pela primeira 

vez sem saber muito ao certo nem como, nem o que pretendia encontrar e nem o que 

faria com o que pudesse ser encontrado –, e um elemento veio à tona, de modo nada 

sutil, pois sempre esteve presente no cotidiano, na vivência como professor: o afeto. 

A partir da percepção de que investigaria os afetos e que isso se daria a partir 

da compreensão desse tema no âmbito do ensino de matemática e a partir da 

perspectiva de sujeitos professores, avancei em direção à maior compreensão dessa 

temática na educação matemática. Nesse processo, a orientadora dessa pesquisa, 

Profa. Dra. Ana Lúcia Manrique, e os demais pós-graduandos participantes do grupo 

de pesquisa foram fundamentais para a sedimentação da escolha e ampliação do 

corpo de conhecimentos sobre afetos na educação matemática; a orientadora, pela 

definição de pautas, seleção e indicação da literatura, recomendação de congressos, 

mediação dos debates e conversas, orientação, supervisão e reparação de rotas da 

pesquisa, instrução e correção nos materiais produzidos, interlocução permanente; os 

colegas pós-graduandos, pelo compartilhamento de experiências, de conhecimentos 

e de literatura, discussões e sugestões, encaminhamento de dúvidas e questões.  

Esses processos conduziram a autores de referência na área dos afetos e às 

suas pesquisas, como Alan Bishop, António Damásio, Douglas B. McLeod, Gerald A. 

Goldin, Gilah Leder, Günter Törner, Inés Maria Gómez-Chacón, James A. Middleton, 

Luis Radford, Markku S. Hannula, Peter Grootenboer, Peter G. Liljedahl, Peter Op ‘t 

Eynde, Pietro Di Martino, Reinhard Pekrun, Rosetta Zan, entre outros, a partir dos 

quais foi possível constituir um referencial teórico sobre o Domínio Afetivo na 

educação matemática e elaborar um projeto de doutoramento que procurou 

 
285 Em 2014, o Governo Federal, por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), publicou 
o edital nº 44/2014, referente à seleção de projetos para o Programa de Apoio à Formação de Profissionais no Campo das 
Competências Socioemocionais. O programa tinha, segundo a Capes, o objetivo de selecionar projetos que permitissem a 
criação de estratégias para o desenvolvimento de competências socioemocionais aliadas à formação de professores, entre 
outras intenções. No início de 2015, o resultado da seleção apontou 10 projetos contemplados, um deles sob a coordenação 
da nossa orientadora, Profa. Dra. Ana Lúcia Manrique, intitulado “Competências Socioemocionais integradas às Dimensões 
da Formação Docente em Comunidades de Prática”.  
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compreender como os afetos dos professores de matemática interagem com seus 

próprios afetos em seus sistemas afeto-cognitivos. Isso se deu porque, no processo 

de aprofundamento no campo dos afetos, um aspecto passou a chamar mais atenção: 

não só o afeto seria indissociável da cognição, como os próprios afetos se 

apresentariam em conjuntos, inter-relacionados, interagindo. Como se dariam essas 

relações entre afetos, como isso se constituiria e o que daí seria produzido? Como 

professores que ensinam matemática mobilizam seus afetos ao analisar situações que 

envolvem o ensino e aprendizagem de matemática? Que afetos seriam identificáveis 

entre professores nessas situações e de que modo seria possível detectar a interação 

entre afetos? 

Essas perguntas seminais apontaram ao conceito de meta-afeto – discutido no 

capítulo anterior – e aos trabalhos de Gerald A. Goldin sobre a temática, bem como 

dispararam o desejo de fazer uma aproximação com debates internacionais sobre 

afetos na educação matemática afim de permitir maior clareza sobre aquilo que 

pretendia pesquisar. Essa aspiração conduziu a dois caminhos.  

Primeiro, esses anseios levaram à participação em uma conferência bem 

peculiar, um divisor de águas em minha trajetória de pesquisador sobre os afetos, a 

International Conference of Mathematical Views, ou MAVI (edição 24), ocorrido na 

Universidade de Helsinki, na Finlândia, em 2018. O evento é peculiar pelo formato, 

com apenas apresentações orais seguidas de debates; pelo tamanho, com poucos 

conferencistas (em 2018, foram cerca de 30 participantes de duas dezenas de 

países); e pela intimidade gerada, pois todos estão sempre em uma única sala de 

conferências, discutindo, ouvindo, trocando ideias ao longo de alguns dias e 

participando de eventos sociais pequenos e, novamente, intimistas. Mas o principal é 

que o MAVI é um evento que se configura como um fórum onde são apresentadas e 

discutidas pesquisas exclusivamente no campo do afeto relacionado à educação 

matemática. Assim, foi possível conversar com o pesquisador Markku Hannula 

(Universidade de Helsinki) e conhecer e ouvir pessoalmente outros nomes do campo, 

como Reinhard Pekrun (Universidade Ludwig-Maximilians de Munique), Kim Beswick 

(Universidade da Tasmânia), Sonja Lutovac (Universidade de Oulu), Einat Heyd-

Metzuyanim (Instituto de Tecnologia de Israel).  Essa interação sedimentou o 

interesse pela temática dos afetos, expandiu o conhecimento sobre as pesquisas 
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sobre afetos de professores que ensinam matemática, permitiu a aproximação a 

novas publicações e estimulou o percurso em um segundo caminho.  

Assim, o segundo percurso foi realizado a partir do contato com o pesquisador 

Gerald A. Goldin, no intuito de realizar breve visita a seu departamento na 

Universidade Rutgers, nos Estados Unidos da América, permitindo um diálogo sobre 

meta-afeto. O pesquisador, como um dos responsáveis por inserir esse conceito na 

educação matemática, parecia – e se mostrou – a pessoa indicada para uma 

interlocução a esse respeito. Desse modo, entre março e maio de 2019, estive na 

Rutgers sob sua supervisão e pude discutir sobre a pesquisa de doutoramento que 

desenvolvia, sobre meta-afeto e outras temáticas envolvendo afeto na educação 

matemática, bem como aplicar uma entrevista – descrita em Comelli e Manrique 

(2019) –, durante a qual conversamos sobre seus pontos de vista sobre aspectos do 

afeto na área.  

Essa trajetória, de aprofundamento a respeito da área e de escolha de um 

referencial teórico, contempla a definição do problema de investigação, o 

esclarecimento das abordagens e procedimentos de produção de dados, sua 

aplicação a sujeitos escolhidos e sua análise por meio dos processos selecionados. 

Essas questões são tratadas a seguir. 

 

5.3 Lentes sobre o problema de pesquisa 

  

Esse trabalho, de natureza qualitativa, descritiva e não experimental procura 

fornecer elementos que subsidiem a compreensão das relações e interconexões 

afeto-cognitivas de professores que ensinam matemática. 

As pesquisas em educação matemática, particularmente as que estudam o 

Domínio Afetivo, raramente têm se voltado à interpretação das questões meta-

afetivas, da interação do afeto com o afeto, dessa interação com a cognição ou dentro 

da cognição e dessa com o próprio afeto, quer seja sob a ótica do professor, do aluno, 

dos gestores ou ambos. A revisão da literatura da produção acadêmica do País e do 

quadro teórico do Domínio Afetivo corrobora essa afirmação e, em certa medida, 
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reforça a percepção de que internacionalmente essa também não tem sido uma 

questão que tenha despertado a devida atenção dos pesquisadores.286 

No intuito de produzir alicerces sobre a dimensão meta-afetiva, foram 

exploradas empiricamente situações nas quais cinco professores que ensinam 

matemática no ensino fundamental II e ensino médio puderam manifestar suas ideias 

e opiniões de modo a permitir que seus afetos fossem inferidos. A estratégia adotada 

contou com o uso de narrativa autobiográfica oral e grupo focal (abordados mais a 

frente). A partir da conjectura de que nós professores temos consciência limitada da 

importância dos construtos afetivos nos processos de ensino e de aprendizagem, ou 

mesmo sobre os afetos presentes em nossa formação, na construção da nossa 

identidade como professores e na atuação profissional, considera-se que o meta-afeto 

é um elemento central, regulador e modelador da forma como nós docentes 

constituímos nossa identidade, entendemos, avaliamos, propomos, aplicamos, 

reconhecemos, diferenciamos e planejamos situações afeto-cognitivas287 no ensino e 

aprendizagem de matemática, de tal maneira que é a partir dessa lente que, 

conscientemente ou não, atuamos nos – e enxergamos os – diferentes 

acontecimentos e desdobramentos do cotidiano escolar.    

É preciso deixar claro, porém, que se trata de uma conjectura ampla, de muitas 

variáveis, com elementos que estão além do escopo da presente tese – que requerem 

outros projetos e outras investigações –, mas enunciada visto que sua proposição 

emana da natureza qualitativa desse trabalho, da liberdade reflexiva do autor.   

A questão principal, que se deseja responder a partir dessa investigação, é: 

Como os afetos do professor que ensina matemática interagem com suas 

perspectivas afeto-cognitivas sobre a matemática, o ensino de matemática, as 

pessoas que se envolvem com a matemática e seus contextos sociais? 

Desse modo, a pesquisa foi desenvolvida a partir do particionamento da 

questão central em duas perguntas acessórias: 

 
286 Na entrevista com Goldin (COMELLI; MANRIQUE, 2019), o pesquisador afirmou que a temática também não 
tem aparecido nos títulos das publicações americanas. 
287 Consideramos “situações afeto-cognitivas no ensino e aprendizagem de matemática” toda a gama de 
planos, atividades, interações etc. realizada pelo professor no espaço escolar e/ou relacionada a esse espaço 
e/ou influenciada por esse espaço e/ou realizada em espaços alternativos de aprendizagem e/ou voltada ao 
ensino e a aprendizagem de matemática.   
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I. Que construtos afetivos podem ser inferidos das narrativas 

autobiográficas dos professores e das discussões provenientes dos 

grupos focais? 

II. Como os construtos afetivos inferidos se relacionam com as 

perspectivas dos professores sobre a matemática, o ensino de 

matemática, as pessoas que se envolvem com a matemática e seus 

contextos sociais? 

 

5.4 Lentes sobre os sujeitos, as abordagens e procedimentos de produção dos 
dados     

 

5.4.1 Sujeitos da pesquisa 

 

Como apresentado anteriormente, a pesquisa tem como objetivo desvendar 

como os afetos dos professores que ensinam matemática interagem e são 

influenciados por seus próprios afetos (indelevelmente relacionados à cognição). Não 

são afetos sobre objetos quaisquer, mas, sim, sobre a matemática, as pessoas que 

se envolvem com a matemática e seus contextos. Nesse ângulo, o que se quer é 

desvendar as relações meta-afetivas dos professores do ensino fundamental II e 

Médio com a matemática, seu ensino e sua aprendizagem.  

Escolheram-se esses segmentos pela especificidade da formação que, 

geralmente, os professores que aí atuam têm – sendo chamados normalmente de 

professores especialistas (pois graduados em uma licenciatura) em contraposição aos 

professores generalistas (pois formados em pedagogia ou magistério). Não se 

desconsidera a arbitrariedade dessa escolha, visto que poder investigar também o 

ensino fundamental I possivelmente traria um retrato mais amplo dos afetos de 

professores que ensinam matemática na educação básica. Mas, em função da 

disponibilidade de sujeitos e seus conhecimentos específicos, da logística para o 

desenvolvimento da pesquisa e, em especial, a familiaridade288 do pesquisador com 

esses segmentos – o que fez crer ser possível, com isso, uma aproximação mais fácil 

aos seus dilemas – essa opção foi feita. Não se trata, que fique transparente, de eleger 

 
288 Sou professor de ciências e biologia desde 1997, atuando, portanto, nos segmentos ensino fundamental II e médio. 
Também atuo como coordenador pedagógico desde 1999 nos mesmos segmentos.  
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os segmentos e os sujeitos a partir de um juízo enviesado, de qualificar professores 

como melhores ou piores, melhor formados ou não, de segmentos mais importantes 

ou não, mas uma escolha que leva em conta, nessa equação do projeto e 

desenvolvimento da pesquisa, a própria formação inicial e continuada do pesquisador 

e a possibilidade de interação com os sujeitos, professores sob a tutela pedagógica 

desse mesmo pesquisador. 

É preciso iluminar o grupo escolhido, mas é preciso também que se ilumine a 

relação com o grupo. Todos os cinco professores e o pesquisador trabalhávamos na 

mesma instituição de ensino privado no município de Santos, São Paulo, durante a 

aplicação dos meios de produção de dados dessa tese. A instituição se caracterizava 

como uma escola que atendia cerca de 1300 alunos desde a educação infantil ao 

ensino médio, tendo em seu quadro de funcionários cerca de 150 professores e, 

dentre eles, cinco professores de matemática que lecionavam do 6º ano do ensino 

fundamental II ao 3º ano de ensino médio. Na instituição, entre os anos de 2014 e 

meados de 2017, trabalhei na coordenação pedagógica dos anos finais do ensino 

fundamental II e todo o ensino médio, orientando a totalidade dos professores de todas 

as áreas do conhecimento. A partir de 2017, passei a coordenar a escola como um 

todo. Assim, durante todo o período de produção dos dados para a tese, foi mantida 

uma relação hierárquica, de coordenador pedagógico e professores coordenados. 

Durante a atuação como coordenador na instituição, selecionei e contratei 

pessoalmente os três professores do sexo masculino; uma das professoras já era 

profissional da escola antes de eu fazer parte da instituição e a outra professora foi 

contratada e selecionada por uma outra coordenadora pedagógica.  

A despeito da hierarquia existente com os sujeitos, acredito que a confiança 

que se estabeleceu entre coordenador e professores foi o que permitiu e facilitou a 

adesão do grupo à pesquisa.  

 O Quadro 10 traz a relação dos participantes (com nomes modificados para a 

preservação das suas identidades), o ano/série em que lecionavam em 2018, a sua 

formação acadêmica, o tempo de experiência no magistério e nas séries/anos em que 

lecionavam em 2018 e a rede de ensino (privada ou pública) na qual tinham 

experiência como professores. O grupo é composto por duas mulheres e três homens, 

sendo que apenas um sujeito tem licenciatura em matemática. A experiência como 
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professores está entre 4 e 25 anos e a maioria trabalhou apenas na rede privada de 

ensino. 

O projeto de pesquisa que deu origem ao presente trabalho e permitiu a 

investigação com os sujeitos foi submetido ao Comitê de Ética em pesquisa (CEP) da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), encaminhado à Plataforma 

Brasil e aprovado sob o CAAE 03945518.7.0000.5482; seus dados constam do 

Parecer Consubstanciado do CEP sob nº 3.066.571 (Anexo 1) e os procedimentos 

éticos estão em conformidade com o descrito no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TECLE (Apêndice A). 

Quadro 10. Caracterização dos sujeitos da pesquisa. 

Nome dos 
Sujeitos289 

Idade290 

Ano/série em que 
lecionava na 

instituição em 
2018 

Formação 
Tempo de 
magistério 

Tempo de 
magistério no 
ano/série em 
que lecionava 

em 2018 

Rede em que 
tem 

experiência 

Henri 
58 

anos 
2º e 3º anos do 
ensino médio 

Bacharelado em 
Matemática 

25 anos 25 anos Privada 

Isaac 
43 

anos 

9º ano do ensino 
fundamental II e 

no 1º ano do 
ensino médio 

Bacharelado e 
mestrado em 
Matemática 

15 anos 15 anos Privada 

Emmy 
45 

anos 

6º e 7º anos do 
ensino 

fundamental II 

Bacharelado em 
Engenharia e 

Licenciatura em 
Matemática (em 

andamento) 

5 anos 5 anos Privada 

Hipatia 
49 

anos 

6º e 7º anos do 
ensino 

fundamental II 

Licenciatura em 
Ciências com 
habilitação em 

Matemática 

29 anos 18 anos 
Pública e 
Privada 

Euler 
30 

anos 
8º ano do ensino 

fundamental II 

Bacharelado em 
Geofísica, Mestrado 

em Geofísica e 
Licenciatura em 

Física (em 
andamento) 

4 anos 2 anos Privada 

 

 

5.4.2 Abordagens e procedimentos de pesquisa 

 

Essa investigação, construída sobre a égide de uma pesquisa que assume a 

transitoriedade dos resultados alcançados, a ausência de apriorismo hipotético, o uso 

de filtros e perspectivas pessoais na interpretação de dados, a compreensão como 

 
289 Nomes dos sujeitos foram modificados para preservar suas identidades.  
290 Refere-se à idade quando da produção dos dados.  

Fonte: Elaboração própria. 
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trajetória e não como resultado e a inviabilidade da construção de regulamentações, 

conforme Garnica (2004), e o fato de que esses mesmos pressupostos foram (no 

desenvolvimento) e vão (na escrita) se mostrando, a cada elucubração, a cada 

decisão, a cada compreensão, passíveis de questionamento e reorganização, valeu-

se, para a produção de dados e compreensão dos afetos de professores que ensinam 

matemática no ensino fundamental II e Médio, da narrativa autobiográfica oral e do 

grupo focal.  

Ambos, narrativa autobiográfica e grupo focal,  constituem-se como formas de 

produção de dados (e não coleta de dados) por se considerar o termo produção 

coerente com os pressupostos apresentados acima, especialmente naquilo que 

Garnica (2004, p. 99) aponta como “a não neutralidade do pesquisador que, no 

processo interpretativo, vale-se de suas perspectivas e filtros vivenciais prévios dos 

quais não consegue se desvencilhar”. Os dados, sob esse olhar, não são fruto do 

encontro ou do acaso, como se estivessem esperando para serem pegos, apanhados, 

colhidos, arrancados ou coletados passivamente por instrumentos estáticos e 

generalistas do pesquisador, mas, isso sim, são fruto de um processo interativo, 

orgânico, multidimensional, repleto de devires. 

Antes de caracterizar as abordagens empregadas, é preciso deixar claro que 

os dados delas provenientes foram triangulados no intuito de permitir maior 

abundância de informações, o que não se conseguiria com a leitura dos materiais 

isoladamente. Desse modo, há que se considerar sua triangulação em dois níveis 

distintos, conforme será explicado. Considera-se “Triangulação” na perspectiva de 

Flick (2018, p. 23) e conforme Figura 22:  

... refere-se à combinação de vários métodos qualitativos ou de métodos 
qualitativos e quantitativos de coleta de dados em um estudo [...]. Esses 
métodos são aplicados em suas próprias coerência e lógica. A triangulação, 
então, refere-se aos diferentes aspectos ou áreas que esses métodos 
permitem abordar.291 (FLICK, 2018, p. 535, tradução nossa). 

 
291 “Between-Methods Triangulation [...] which refers to combining several qualitative methods or of qualitative and 
quantitative methods of data collection in a study [...]. These methods are applied in their own rationale and logics. 
Triangulation then refers to the differing aspects or areas these methods allow to address.” 



214 
 

Figura 22. Triangulação entre métodos. 

 

 

O esquema presente na Figura 22 indica que as abordagens utilizadas e que, 

portanto, produziram os dados, combinaram-se com o conjunto das questões de 

pesquisa. A triangulação, que “refere-se à combinação de diferentes tipos de dados 

no contexto das perspectivas teóricas aplicadas aos dados.”292 (FLICK, 2018, p. 532, 

tradução nossa), foi feita em dois níveis: na perspectiva dos dados individuais e dos 

dados em conjunto, conforme Figura 23, baseada em Flick (2018, p. 538). 

Figura 23. Níveis de triangulação na coleta de dados. 

 

 

Por outro lado, isso não significa que os dados tenham sido analisados somente 

a partir da sua triangulação e nos níveis esquematizados na Figura 23, porque foi 

necessária sua compreensão, primeiro, isolada e, em seguida, triangulada. O que se 

deseja enfatizar, entretanto, é a escolha feita para a produção da discussão e análise 

dos dados. Significa dizer que as falas dos professores em narrativas autobiográficas 

 
292 “... it refers to combining different sorts of data against the background of the theoretical perspectives that are applied to 
the data.” 

Fonte: Flick (2018). 

Fonte: Elaboração própria. 
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e nos grupos focais não foram debatidas em separado, ora uma e ora outra 

abordagem. Ao contrário. Os assuntos e temáticas que emergiram das falas, 

independentemente de suas origens – narrativas ou grupos focais – foram 

considerados em conjunto, triangulados. Ou seja, ao se tratar de uma das temáticas 

que emergiram, por exemplo a identidade docente, falas presentes nas narrativas e 

falas presentes nos grupos focais foram utilizadas em conjunto para sustentar a 

discussão.      

Aos sujeitos da pesquisa, conjunto formado por duas professoras e três 

professores, esses aspectos da triangulação posterior dos dados não fizeram 

diferença, mas lhes foi esclarecido que seriam realizados dois tipos de encontros para 

a produção de dados (detalhados e pormenorizados nos subitens que se seguem), 

sempre utilizando um espaço da escola na qual todos trabalhavam (uma sala de aula 

ou o laboratório escolar). O grupo foi comunicado, pessoalmente, que o primeiro tipo 

de encontro, individual e composto por um dos professores participantes e o 

pesquisador, chamado de narrativa autobiográfica oral, se constituiria em uma forma 

de entrevista biográfica, caracterizada pela explicitação da história de suas vidas a 

partir das suas vozes, das suas falas, sob as suas perspectivas e olhares sobre a 

relação que tiveram e desenvolveram com a matemática. Já sobre o segundo tipo de 

encontro, o grupo focal, foi dito que seria realizado com todos juntos no mesmo 

espaço; grupo de professores e pesquisador. Foi explicado que a ideia central era 

simples: seriam projetados em um fundo branco, com o auxílio de um projetor 

multimídia, imagens de desenhos alusivos a situações que envolveriam a 

aprendizagem e o ensino da matemática, e que a eles caberia analisá-las e discuti-

las sob suas próprias perspectivas, mas levando em consideração que o aspecto 

nuclear era o afeto relacionado com a matemática. Também lhes foi informado que 

teriam disponível papel, lápis ou caneta para realizarem os registros que desejassem 

e que os encontros seriam registrados por meio da gravação de áudio e vídeo digitais, 

que os áudios gravados seriam transcritos e que os textos lhes seriam enviados para 

que fizessem as modificações que achassem por bem serem feitas, concordando ou 

não com sua utilização na pesquisa. 

Os encontros de narrativas autobiográficas orais foram divididos em dois 

momentos para que as gravações não se estendessem por mais do que 50 minutos 

(tempo que se considerou ser confortável aos professores e dentro das rotinas de 



216 
 

suas atividades escolares). Foram realizados, portanto, um total de dez registros 

nesse processo. Em relação ao grupo focal, foi previsto, inicialmente, a realização de 

quatro encontros para a discussão de três imagens em cada um deles em um tempo 

também aproximado de 50 minutos/encontro. Entretanto, no segundo encontro de 

grupo focal, por ter se iniciado após o horário previsto (pois a chegada de um dos 

participantes foi aguardada), ele foi dividido em dois dias: no primeiro foi debatida uma 

imagem e no segundo, duas imagens. Portanto, essa divisão gerou, no total, cinco 

encontros de grupo focal. 

A seguir são explicadas com mais detalhes a concepção e a aplicação das 

abordagens de produção de dados. 

 

5.4.2.1 Narrativas autobiográficas 

 

Em Creswell (2007), encontra-se uma definição de pesquisa narrativa da 

seguinte forma: 

investigação na qual o pesquisador estuda a vida das pessoas e pede a uma 
ou mais pessoas para contar histórias sobre sua vida. Essas informações, 
então, são recontadas e recriadas pelo pesquisador em uma cronologia 
narrativa (p.32). 

Inicia-se com Creswell (2007) para frisar, por meio da contraposição, que essa 

tese, por meio das narrativas autobiográficas, não produziu informações de um sujeito 

sobre terceiros ou sobre pessoas famosas sob a ótica dos sujeitos, nem mesmo 

construiu histórias sob o prisma do pesquisador, mas, sim, relatos sobre a história de 

vida dos sujeitos professores a partir dos seus próprios olhares sobre suas histórias; 

(re)construídas, (re)lembradas, (re)contadas, (re)modeladas, narradas sob a suas 

próprias perspectivas a respeito do envolvimento que tiveram ao longo de suas vidas 

com a matemática.  

Bruner (2004) obriga à reflexão sobre essa abordagem, ponderando que, em 

sua concepção, a narrativa é construtivista e, portanto, tem como cerne que “a ‘criação 

do mundo’ é a principal função da mente”293 (p. 691, tradução nossa). Mas essa 

 
293 “… that ‘world making’ is the principal function of mind…” 
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premissa construtivista traz consigo dilemas ao serem levados à autonarrativa, à 

autobiografia:   

Tomemos, por exemplo, a visão construtivista de que as ‘histórias’ não 
‘acontecem’ no mundo real, mas são construídas na cabeça das pessoas. 
Ou, como Henry James disse uma vez, as histórias acontecem para pessoas 
que sabem como contá-las. Isso significa que nossas autobiografias são 
construídas, que é melhor que sejam vistas não como um registro do que 
aconteceu (o que de qualquer forma é um registro inexistente), mas como 
uma interpretação e reinterpretação contínuas de nossa experiência? Assim 
como o filósofo Nelson Goodman argumenta que a física, a pintura ou a 
história são ‘formas de fazer o mundo’ (Goodman, 1978), a autobiografia 
(formal ou informal) deve ser vista como um conjunto de procedimentos para 
‘fazer vida’. E, assim como vale a pena examinar minuciosamente como a 
física ou a história influenciam a criação do mundo, pode não ser muito 
aconselhável para nós explorar detalhadamente o que fazemos quando nos 
construímos autobiograficamente? Mesmo que o exercício produza alguns 
dilemas inexoráveis, pode, no entanto, lançar alguma luz sobre o que 
poderíamos significar com expressões como ‘uma vida’.294 (BRUNER, 2004, 
p. 691-692, tradução nossa).  

Andrà (2017), faz consideração sobre as ideias de Bruner (2004): “ele afirma 

que os seres humanos se constroem autobiograficamente, portanto, relatos 

autobiográficos das experiências dos professores podem nos fornecer uma visão 

confiável das crenças dos professores.”295 (p. 74, tradução nossa).  

Sendo as autobiografias “construídas”, uma “interpretação” e “reinterpretação” 

da vida feita pelos sujeitos, ao reconhecer essa perspectiva, a pesquisa se mantém 

coerente com a orientação qualitativa, fenomenológica e compreensivista adotada, 

particularmente no que diz respeito à consideração do contexto, das perspectivas e 

significados atribuídos, dos aspectos subjetivos impressos nas narrativas dos 

participantes. Essa posição é reforçada ao se considerar que   

não se trata de encontrar nas escritas de si uma ‘verdade’ preexistente ao ato 
de biografar, mas de estudar como os indivíduos dão forma à suas 
experiências e sentido ao que antes não tinha, como constroem a consciência 
histórica de si e de suas aprendizagens nos territórios que habitam e são por 
eles habitados, mediante o processo de biografização. (PASSEGGI et al., 
2011, p. 371). 

 
294 “Take, for example, the constructivist view that ‘stories’ do not ‘happen’ in the real world but, rather, are constructed in 
people's heads. Or as Henry James once put it, stories happen to people who know how to tell them. Does that mean that 
our autobiographies are constructed, that they had better be viewed not as a record of what happened (which is in any case 
a nonexistent record) but rather as a continuing interpretation and reinterpretation of our experience? Just as the 
philosopher Nelson Goodman argues that physics or painting or history are ‘ways of world making’ (Goodman, 1978), so 
autobiography (formal or informal) should be viewed as a set of procedures for ‘life making.’ And just as it is worthwhile 
examining in minute detail how physics or history go about their world making, might we not be well advised to explore in 
equal detail what we do when we construct ourselves autobiographically? Even if the exercise should produce some obdurate 
dilemmas, it might nonetheless cast some light on what we might mean by such expressions as ‘a life.’" 
295 “he claims that human beings construct themselves autobiographically, thus autobiographical accounts of teachers' 
experiences can provide us with a trustworthy insight on teachers' beliefs.” 
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Por outro lado, não se trata de realizar uma aventura por caminhos frágeis ou 

não testados. Desde os anos 1990 que as pesquisas (auto)biográficas têm avançado 

no país, e essa denominação, adotada nas edições do Congresso Internacional sobre 

Pesquisa (Auto)Biográfica (CIPA), remete a um campo já estabelecido ou em 

processo de reconhecimento em outros países (PASSEGGI et al., 2011). Em Ramos 

et al. (2017), por exemplo, com o “Estado da arte da pesquisa (auto)biográfica: uma 

análise do Portal de Periódicos Capes”, foram levantados 37 trabalhos no campo da 

educação entre os anos de 2005 e 2016, demonstrado também que o termo 

“narrativa(s) autobiográfica(s)” é predominante sobre outros correlatos nas 

publicações. Souza (2014) afirma que as pesquisas auto(biográficas) no país vêm se 

consolidando a partir da produção de vários estudos em diferentes programas e 

grupos de pesquisa, bem como na realização de congressos e na publicação de livros 

e revistas sobre a temática. No campo da educação matemática, as narrativas são 

cada vez mais utilizadas, especialmente em pesquisas sobre as práticas e crenças de 

professores, mostrou crescimento em sua utilização desde meados dos anos 1990 

(CHAPMAN, 2008; DI MARTINO; ZAN, 2010). Além de Chapman (1997, 2002, 2008) 

e Di Martino e Zan (2010, 2011), outros nomes na educação matemática têm utilizado 

as narrativas autobiográficas em suas pesquisas, como Stage e Maple (1996), Drake 

(2006), Lloyd (2006), Harkness et al. (2007), Kaasila (2007), Phelps (2010), Andrà 

(2015, 2017), Depaepe et al. (2015), Towers et al. (2017). Crecci (2018, p. 80), em 

“Pesquisa narrativa e seus entrelaçamentos”, cita outros dez trabalhos desenvolvidos 

entre os anos de 2002 e 2016 no âmbito do grupo Prática Pedagógica em Matemática 

(Prapem), da Faculdade de Educação, da Universidade de Campinas (UNICAMP). 

Segundo a autora, nesses trabalhos as narrativas foram utilizadas de três modos que 

“se entrecruzam: 1) narrativas de sujeitos como textos de campo; 2) análises 

narrativas com base em dossiês constituídos dos sujeitos da pesquisa; e 3) relatórios 

(teses e dissertações) escritos de modo narrativo.” (CRECCI, 2018, p. 81).  

Segundo Jovchelovitch e Bauer (2002), “não há experiência humana que não 

possa ser expressa na forma de uma narrativa.” (p. 91). Assim, consideram que 

narrações são ricas porque se referem à experiência pessoal e seus detalhes tendem 

a enfocar acontecimentos e ações, de tal modo que a estrutura da narração se 

assemelha às orientações para a ação: 

um contexto é dado; os acontecimentos são sequenciais e terminam em um 
determinado ponto; a narração inclui um tipo de avaliação do resultado. 
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Situação, colocação do objetivo, planejamento e avaliação dos resultados são 
constituintes das ações humanas que possuem um objetivo. (p. 92). 

Contudo, ao contrário da orientação para a ação, a narração faz outra 

reconstrução, mais adequada, de acordo com Jovchelovitch e Bauer (2002), expondo, 

do sistema simbólico do sujeito, o lugar, o tempo, a motivação, e as orientações.  Para 

os autores, a entrevista narrativa pressupõe “uma situação que encoraje e estimule 

um entrevistado [...] a contar a história sobre algum acontecimento importante de sua 

vida e do contexto social.” (p. 93). Nesse ângulo, a entrevista narrativa, crítica ao 

modelo pergunta-resposta, se classifica como um método de pesquisa qualitativa, 

configurando-se como uma forma de entrevista não estruturada com características 

específicas: mínima influência do entrevistador, ambiente que reforce essa mínima 

influência, encadeamento de ideias do próprio entrevistado, emprego de comunicação 

cotidiana. Essa forma de entrevista contrapõe-se à imposição tríplice da entrevista 

pergunta-resposta, da seleção do tema e dos tópicos, do ordenamento das perguntas, 

da verbalização na linguagem do entrevistador (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002). 

Souza e Meireles (2018) deixam claro que essa abordagem toma, portanto, 

outra direção, tem outro norte epistêmico-metodológico: 

a pesquisa narrativa constitui-se como uma perspectiva fértil de investigação, 
permitindo romper com o antigo paradigma entre o cientista e o objeto 
estudado, e, do mesmo modo, capturar, compreender e interpretar 
experiências humanas, inscritas numa realidade subjetiva (olhar para si) e 
intersubjetiva (relação com o contexto). (p. 21)   

Ao eleger as narrativas para poder enxergar parte do mundo dos afetos dos 

sujeitos dessa pesquisa, inicialmente não se tinha clareza suficiente da dimensão 

dessa seleção, dessa escolha. A intenção era objetiva: a partir da fala, inferências 

sobre afetos seriam feitas. Esse método de pesquisa, contudo, dialoga com as lentes 

que estão sendo postuladas ao longo desse texto, dialoga com a necessidade de que 

afetos sejam expressos e suas relações compreendidas, mistura-se com as mãos do 

pesquisador, com seus pressupostos, com sua bagagem, com suas ideias, 

configurando-se por si, em outra lente, ou compondo outro prisma que procura refletir, 

refratar e capturar os afetos dos professores que ensinam matemática, mas também, 

em certa medida, as representações do pesquisador, em uma “cumplicidade de dupla 

descoberta”, como diz Nakayama e Gama (2018, p. 119): 

Trabalhar com narrativas na pesquisa e/ou no ensino é partir para a 
desconstrução/construção das próprias experiências, tanto do 
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professor/pesquisador como do sujeito da pesquisa. Exige que a relação 
dialógica se instale criando uma cumplicidade de dupla descoberta.  

As autoras declaram que as pesquisas autobiográficas, que se ocupam da vida 

dos professores e seus percursos, procuram respostas para questões do tipo: 

Como cada um se tornou o professor que é hoje? Como cada um se sente e 
se diz professor? Quais as opções que cada um fez e faz como professor? 
Por que cada um faz o que faz como professor na sala de aula, na direção de 
uma instituição educacional e em outros ambientes educativos? 
(NAKAYAMA; GAMA, 2018, p. 121). 

Essas questões dialogam com a intencionalidade aqui exposta, especialmente 

no que diz respeito às possibilidades de inferir os sentimentos, os afetos dos 

professores participantes e, consequentemente, permitir a compreensão dos porquês 

que “cada um faz o que faz como professor na sala de aula”, dos motivos para vida 

como professor de matemática, das crenças sobre a matemática, dos valores sobre 

seu ensino etc. 

Delory-Momberger (2012), por sua vez, ressalta a conexão entre o aspecto 

social e o individual – e desses com o mundo histórico – na pesquisa biográfica, algo 

que o texto da presente pesquisa vem também afirmando sobre a constituição dos 

afetos: 

o espaço da pesquisa biográfica consistiria então em perceber a relação 
singular que o indivíduo mantém, pela sua atividade biográfica, com o mundo 
histórico e social e em estudar as formas construídas que ele dá à sua 
experiência. Para dizê-lo de modo mais sintético: o objeto visado pela 
pesquisa biográfica, mediante esses processos de gênese socioindividual, 
seria o estudo dos modos de constituição do indivíduo enquanto ser social e 
singular. (DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 524). 

Optou-se, assim, pela narrativa autobiográfica oral por considerá-la uma 

abordagem capaz de conectar-se ao objetivo da pesquisa: ao narrar suas histórias, 

suas experiências, suas trajetórias, o professor revela e ressignifica seus afetos 

enquanto dialoga com suas memórias e com as ideias e representações que tem 

sobre as mesmas, ao passo que o pesquisador, além de iniciar o percurso da 

interpretação e compreensão do que está sendo dito, põe a si mesmo como elemento 

do processo –   é ele quem escuta, quem transcreve, quem lê, quem interpreta, quem 

analisa a partir de suas idiossincrasias.  

Desse modo, os sujeitos da investigação foram estimulados a narrar suas 

histórias ligadas à matemática enquanto elas registradas em um gravador de áudio 

digital e em uma câmera de vídeo digital. Os registros de áudio, posteriormente, foram 
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transcritos e, em seguida, reencaminhados aos professores para que pudessem fazer 

as considerações, readequações, correções, inserções ou supressões que 

desejassem realizar nos seus próprios textos.  

A preparação e encadeamento das narrativas subverteu as regras da entrevista 

narrativa sugeridas por Jovchelovitch e Bauer (2002, p. 97), que preveem várias 

etapas, conforme Figura 24, mas, manteve sua lógica. Enquanto a proposta dos 

autores supõe algum hermetismo ou distanciamento do interlocutor, por exemplo 

indicando que não se deve interromper a fala do narrador, que o encorajamento para 

a continuação da narração deve ser feito de modo não verbal, que não se deve fazer 

perguntas sobre atitudes e que se deve ir de perguntas exmamentes para 

imanentes296, o processo realizado recorreu à proximidade afetiva entre os 

participantes (entrevistador e narrador); à interrupção da narração por meio da fala 

para estimular retomadas, explicações e lembranças, inclusive sobre atitudes; ao 

cambiamento entre questões exmamentes e imanentes. Portanto, embora as fases 

tenham sido respeitadas – da preparação à fala conclusiva, conforme proposto pelos 

autores –, suas regras foram desviadas. É possível considerar, assim, que foi 

realizada uma entrevista narrativa com regras, pode-se dizer, mais livres.   

Figura 24. Fases principais da entrevista narrativa. 

 

 
296 O termo questões exmanentes é explicado pelos autores: “Questões exmanentes refletem os interesses do pesquisador, 
suas formulações e linguagem. Distinguimos das questões exmanentes as questões imanentes: os temas, tópicos e relatos 
de acontecimentos que surgem durante a narração trazidos pelo informante. Questões exmanentes e imanentes podem se 
sobrepor totalmente, parcialmente ou não terem nada a ver umas com as outras. O ponto crucial da tarefa é traduzir questões 
exmanentes em questões imanentes, ancorando questões exmanentes na narração, e fazendo uso exclusivamente da própria 
linguagem do entrevistado. No decurso da entrevista, a atenção do entrevistador deve estar focada em questões imanentes, 
no trabalho de tomar anotações da linguagem empregada, e em preparar perguntas para serem feitas posteriormente, em 
tempo adequado.” (p. 97-98). 

Fonte: Jovchelovitch e Bauer (2002). 
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Após a apropriação da temática sobre afetos e a elaboração dos eixos de 

narração, foi explicado aos sujeitos da investigação o processo e as etapas da 

narrativa autobiográfica, esclarecendo suas dúvidas, reforçando a questão do sigilo 

dos dados (e que os textos transcritos seriam submetidos a eles para que pudessem 

corroborá-los ou não), definindo datas para os encontros e o local (sempre dentro do 

espaço da própria unidade escolar na qual atuavam como professores).  Foi proposto 

aos sujeitos que, durante o registro de áudio das suas narrativas, desenvolvessem 

três eixos de narração tendo como tópico central o envolvimento que tiveram com a 

matemática ao longo da vida. Os tópicos narrados foram:  

a) as primeiras aprendizagens;  

b) a escolarização: da escola à universidade;  

c) a vida profissional.  

Esses três eixos foram discutidos antes dos encontros e durante os encontros 

de gravação, sendo muitas vezes relembrados para se evitar a perda de foco nos 

eixos narrativos. 

Foram realizadas dez sessões de gravação, duas por sujeito, entre os meses 

de março e abril de 2018, conforme Quadro 11. 

Quadro 11. Sujeitos, datas e tempo de suas narrativas e local onde ocorreram. 

Nome dos 
Sujeitos297 

Data da 1º narrativa 
Tempo de gravação 

Data da 2º narrativa 
Tempo de gravação 

Local de gravação 

Henri 
01 mar. 2018 

Aprox. 51 min. 

08 mar. 2018 

Aprox. 42 min. 
Sala de aula 

Isaac 
01 mar. 2018 

Aprox. 49 min. 

08 mar. 2018 

Aprox. 44 min. 
Sala de aula 

Emmy 
01 mar. 2018 

Aprox. 40 min. 

15 mar. 2018 

Aprox. 43 min. 
Sala de aula 

Hipatia 
07 mar. 2018 

Aprox. 30 min. 

04 abr. 2018 

Aprox. 40 min. 
Laboratório escolar 

Euler 
22 mar. 2018 

Aprox. 37 min. 

06 abr. 2018 

Aprox. 45 min. 

Sala de aula 

Laboratório escolar 

 

 

 
297 Nomes dos sujeitos foram modificados para preservar suas identidades.  

Fonte: Elaboração própria. 
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5.4.2.2 Grupo Focal 

 

Além das narrativas autobiográficas, a produção de dados nesse trabalho 

contou com a utilização da abordagem chamada grupo focal. Optou-se por realizar 

grupos focais com os sujeitos da pesquisa por se considerar que a sua utilização 

permitiria a manifestação de afetos por parte dos participantes. Essa abordagem e 

seus procedimentos para a produção de dados são explicados em seus pormenores 

a seguir. 

Quando foram convidados para participar desse estudo, os cinco professores 

foram informados de que seriam realizadas duas situações para produção de dados, 

as narrativas autobiográficas e os grupos focais; no item anterior foi explicada a 

aplicação das narrativas.  

Em relação ao grupo focal, essencialmente, informou-se aos sujeitos da 

pesquisa que eles participariam de encontros nos quais seriam mostradas figuras para 

que o grupo pudesse analisá-las e, a partir das suas impressões, realizar uma 

discussão conjunta a seu respeito e que essa conversa seria gravada em vídeo e 

áudio. Em linhas gerais, foram informados que seriam realizados cinco encontros para 

que, coletivamente, discutissem imagens que procuravam retratar situações 

envolvendo pessoas aprendendo/ensinando matemática ou vivenciando situações 

alusivas à matemática. 

Os grupos focais e sua aplicação 

Segundo Biklen e Bogdan (2017), grupos focais são uma forma de entrevista, 

que os autores nomeiam como técnica de grupos de foco ou entrevistas em grupo. A 

construção e adequação da atividade de grupo focal, para os autores, deve observar 

alguns pontos, comentados de acordo com o rumo adotado: 

a) O tópico escolhido deve ser capaz de evocar múltiplas perspectivas e trazer 

à tona as experiências individuais dos participantes; 

Previamente e durante os encontros foi proposto aos sujeitos da pesquisa que 

o tópico central das discussões nos encontros de grupo focal seria a questão dos 

afetos na matemática; relação que é possível considerar como sensível para qualquer 

professor da disciplina. Para isso, a cada início de encontro e antes de qualquer 

imagem ser mostrada, projetava-se em um fundo branco, com o auxílio de um projetor 
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luminoso do tipo data show, o seguinte texto de abertura: “Do ponto de vista afetivo 

(de sentimentos, emoções, atitudes, crenças, motivações, valores etc.): como você 

avalia ou analisa a situação ilustrada?; e Como você avalia ou analisa a situação 

ilustrada caso se encontrasse nela de algum jeito?” A partir daí se iniciavam as 

discussões (essas etapas estão descritas mais adiante).  

b) A estratégia desenvolvida deve reforçar que as ideias dos participantes 

serão valorizadas e suas identidades serão preservadas; 

Foi esclarecido aos participantes que durante os debates nos encontros de 

grupo focal as falas de um não deveriam ser cortadas pelas falas dos outros e que 

todos deveriam e poderiam se manifestar igualmente, sendo estimulada a 

possibilidade de contraposição, questionamento ou concordância dos demais 

participantes. E essa premissa foi, basicamente, atendida durante os encontros. 

Todos os participantes receberam esclarecimentos sobre os procedimentos que 

seriam utilizados, o formato dos encontros, a maneira de registro dos dados coletados, 

a preservação desses dados e de suas identidades – do ponto de vista ético, o projeto 

foi aprovado pelo comitê de ética da instituição e os participantes receberam e 

assinaram com antecedência o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TECLE 

(conforme modelo no Apêndice A). 

c) A construção do grupo deve ser capaz de expressar diversidade na sua 

composição; 

Como apontado na escolha dos sujeitos da pesquisa, o grupo formado é 

diverso, tanto no que diz respeito à formação acadêmica, experiência profissional, 

segmento de atuação, idade e gênero. No quadro de professores que ensinavam 

matemática no ensino fundamental II e ensino médio na escola escolhida, no ano de 

2018 havia cinco profissionais: duas professoras que atuavam no 6º e 7º anos do 

ensino fundamental II, um professor que atuava no 8º ano do ensino fundamental II, 

um professor que atuava no 9º ano do ensino fundamental II e 1º ano do ensino médio 

e um professor que atuava no 2 e 3º anos do ensino médio. Esses professores, que 

compunham o quadro da instituição e retratavam o ensino de matemática a partir do 

ensino fundamental II, formaram os sujeitos da pesquisa. Portanto, considera-se que 

a constituição do grupo atendeu ao quesito diversidade.  
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d) A sequência de ações no grupo deve ser planejada, desde as 

apresentações, o desenvolvimento até a estruturação das falas dos 

participantes. 

Durante todos os encontros era feita a apresentação inicial, produzindo um 

clima de descontração e aproximação entre os participantes. Em seguida, a proposta 

era retomada e sua dinâmica de desenvolvimento novamente explicada; solicitava-se 

que falas sobrepostas fossem evitadas e propunham-se as questões de abertura; era 

indicado que os registros em áudio e vídeo estavam sendo feitos e seu início e seu 

término eram apontados. 

Assim, o papel do pesquisador nos encontros de grupo focal, como 

entrevistador, caracterizou-se como de um moderador, como postulam Jovchelovitch 

e Bauer (2002), atuando como o catalisador da interação entre os participantes, em 

uma estratégia que procurava estimular a fala e a reação ao que era dito pelos pares. 

Os autores consideram o grupo focal uma interação social mais autêntica do que a 

que ocorre nas entrevistas em profundidade, configurando-se como uma unidade 

social mínima, de tal maneira que aquilo que daí emerge acaba por representar a 

natureza social da interação do grupo e não tanto a perspectiva individual, como na 

entrevista em profundidade. Afirmam: 

A interação do grupo pode gerar emoção, humor, espontaneidade e intuições 
criativas. As pessoas nos grupos estão mais propensas a acolher novas 
ideias e a explorar suas implicações. Descobriu-se que os grupos assumem 
riscos maiores e mostram uma polarização de atitudes - um movimento para 
posições mais extremadas. Com base nesses critérios, o grupo focal é um 
ambiente mais natural e holístico em que os participantes levam em 
consideração os pontos de vista dos outros na formulação de suas respostas 
e comentam suas próprias experiencias e as dos outros. (JOVCHELOVITCH; 
BAUER, 2002, p. 76). 

Está claro que a possibilidade de estimular os participantes a ponto de 

mobilizarem suas “emoções, humor, espontaneidade” foi um elemento de interesse 

dessa pesquisa. Realizar o grupo focal se apresentou, desde o início, como uma forma 

de poder fazer emergir os afetos dos professores e, a partir das suas falas, 

compreender que afetos são mobilizados, como se interrelacionam e de que modo 

estão conectados com a matemática, com os professores que ensinam matemática e 

com as pessoas que se envolvem com a matemática. 

A utilização dessa abordagem em pesquisas dentro da educação matemática 

e do Domínio Afetivo pode ser vista em trabalhos como os de Fitzsimons et al. (2001), 
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Seah (2002b), Landau (2003), English e Watters (2005), Wood e Ashfield (2008), 

Shoffner (2009), Choo (2010), Clarkson et al. (2010), Spooner-Lane et al. (2010), 

Toomey (2010), Attard (2011), Martínez-Sierra e Del Socorro García-González (2016, 

2017), Tabesh (2018).  

A abordagem grupo focal, assim, apresenta características que foram 

exploradas na produção de dados de modo a permitir sua análise. Conforme 

Jovchelovitch e Bauer (2002), essas características seriam: 

1. A sinergia produzida pela interação, pois o grupo significa mais do que a 

soma das suas partes; 

2. A transparência dos processos, das dinâmicas de atitudes e de mudanças 

e liderança de opiniões; 

3. O nível de envolvimento emocional, raramente visto em uma entrevista a 

dois.  

Do ponto de vista histórico do uso de grupos focais, Morgan e Hoffman (2018) 

destacam três períodos. O primeiro desses períodos teria se dado no início dos anos 

1940, com os pesquisadores Robert Merton e Paul Lazarsfeld; enquanto um trouxe 

para a parceria a proposta de usar discussões em grupo como fonte de dados o outro 

contribuiu com os questionamentos abertos, o que tornou possível reconhecer o 

conjunto como uma abordagem de pesquisa qualitativa. Entretanto, esse primeiro 

passo do uso do grupo focal não fez eco nas ciências sociais e o método ficou 

esquecido pelos vinte e cinco anos seguintes, embora tenha se desenvolvido nas 

pesquisas de marketing, configurando um segundo período. Os autores consideram, 

sob a perspectiva da pesquisa em ciência social, que o terceiro período da história 

dos grupos focais é o mais interessante, pois é marcado não só pela reintrodução do 

método, como pelo seu bem-sucedido desenvolvimento, de modo que, a partir do final 

dos anos 1980, milhares de artigos passaram a ser publicados a cada ano 

empregando essa abordagem. Um dos aspectos importantes da abordagem seria, na 

interação no grupo, as discussões apontando, por compartilhamento e comparação, 

as semelhanças e diferenças entre os participantes. Por esse motivo é possível ao 

pesquisador ter “insights não apenas do que os participantes pensam, mas também 
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por que eles pensam da maneira que pensam.”298 (MORGAN; HOFFMAN, 2018, p. 

251, tradução nossa). 

São descritas abaixo as etapas do grupo focal seguidas na pesquisa, 

construídas a partir da adaptação da proposta de Bader e Rossi (1998):   

(i) Introdução: Com todos os participantes e o pesquisador já presentes no 

mesmo espaço (o laboratório escolar da unidade de ensino em que todos 

trabalhavam), era feita a apresentação do pesquisador-moderador, dos 

equipamentos de gravação de áudio e vídeo (que eram ligados no início da 

introdução), seguido da autoapresentação dos participantes, descrição do 

propósito do encontro e do que seria feito com os dados e informações 

produzidos. O momento também tinha a intenção de se dar as boas-vindas, 

permitir a aproximação entre todos, provocar as primeiras interações e 

geral tranquilidade no grupo; 

(ii) Aquecimento: Apresentação um pouco mais detalhada do que seria 

discutido no encontro, de modo a ajudar os participantes a começarem a 

refletir a respeito – era possível responder a dúvidas ou, depois do primeiro 

encontro, fazer a retomada de algum detalhe da sessão anterior –; 

fornecimento de folhas para registros e rascunhos, para que pudessem ao 

longo da discussão anotar ideias, lembretes, perguntas etc. (as folhas eram 

recolhidas ao final da sessão, mas não foram guardadas porque os 

participantes não realizaram nenhuma anotação relativa às discussões);  

(iii) Período de discussão: Cada período de discussão, em todos os encontros 

realizados, era iniciado com a projeção de um texto contendo: “Do ponto 

de vista afetivo (de sentimentos, emoções, atitudes, crenças, motivações, 

valores etc.): como você avalia ou analisa a situação ilustrada?; e como 

você avalia ou analisa a situação ilustrada caso se encontrasse nela de 

algum jeito?” A partir da leitura do texto, seguia-se à projeção da primeira 

imagem prevista para o encontro (as imagens estão a seguir). Durante as 

sessões de discussão das imagens projetadas o debate era estimulado e 

interferências como “...e o que você pensa a respeito...”, “...como vocês 

interpretam a fala de...”, “...lembro que você disse ...”, “pode explorar 

melhor essa ideia?” eram feitas, evitando-se a apresentação de opiniões 

 
298 “… insights into not just what participants think but also why they think the way they do.” 
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Fonte: Elaboração própria. 

ou juízo das assertivas dos participantes por parte do mediador. Após todos 

os participantes comentarem a imagem ou terem retomado a fala para mais 

algum comentário, caso se percebesse que a discussão se esgotara, era 

questionado se mais alguém gostaria de fazer uso da palavra e, se a 

resposta era negativa, passava-se para a imagem seguinte,  do contrário 

o(s) participante(s) apresentava(m) mais das suas ideias; seguia-se desse 

modo até finalizar a discussão das três imagens previstas para a sessão;   

(iv) Síntese: Era o momento do fechamento do encontro, na qual era feito 

algum comentário geral ou resumo de algum dos pontos tratados, 

procurando verificar se alguma questão ficou em aberto ou se alguma 

dúvida sobre alguma das afirmações ainda se mantinha; era permitido aos 

participantes realizar considerações finais se desejassem. Desligavam-se 

os aparelhos de gravação e eram recolhidos todos os materiais utilizados 

no encontro. 

Na Figura 25 é possível ver esquematizados os procedimentos adotados no 

grupo focal e pós grupo focal. 

Foram realizados cinco encontros de grupo focal. Esses encontros 

aconteceram entre os meses de abril e agosto de 2018, sempre no mesmo local da 

instituição em que todos os participantes trabalhavam e sempre programados para 

serem iniciados no mesmo horário, 17h50. Em todos os encontros de grupo focal os 

cinco professores sujeitos da pesquisa participaram, conforme Quadro 12.  

Quadro 12. Participantes, imagens discutidas, data e tempo de duração dos encontros de grupo focal. 

Grupo Focal Participantes299 
Data 

Tempo de gravação 
Imagens 

projetadas 

1º Encontro 
Emmy, Euler, Henri, Hipatia, Isaac e 

Pesquisador 

17 abr. 2018 

Aprox. 52 min. 
Figura 26 

2º Encontro 
Emmy, Euler, Henri, Hipatia, Isaac e 

Pesquisador 

28 mai. 2018 

Aprox. 20 min. 
Figura 27 

3º Encontro 
Emmy, Euler, Henri, Hipatia, Isaac e 

Pesquisador 

06 jun. 2018 

Aprox. 34 min. 
Figura 28 

4º Encontro 
Emmy, Euler, Henri, Hipatia, Isaac e 

Pesquisador 

26 jun. 2018 

Aprox. 41 min. 
Figura 29 

5º Encontro 
Emmy, Euler, Henri, Hipatia, Isaac e 

Pesquisador 

14 ago. 2018 

Aprox. 48 min. 
Figura 30 

 
299 Os nomes dos sujeitos foram modificados para preservar suas identidades.  
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Figura 25. Modelo de Etapas do Grupo Focal e pós Grupo Focal. 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Escolha das imagens e a hipótese projetiva 

 A abordagem grupo focal contou com a projeção de imagens alusivas a 

situações acerca do ensino e a aprendizagem de matemática, do envolvimento de 

pessoas com a matemática.  

Para a escolha das imagens, dois pressupostos foram seguidos. O primeiro diz 

respeito a forma como seres humanos veem as imagens. O segundo está relacionado 

com a maneira como as pessoas, ao falarem sobre uma imagem, projetam suas 

próprias características, sentimentos e emoções naquilo que veem.  

Desse modo, a intenção central não foi a de utilizar as discussões feitas pelos 

professores para analisar as imagens em si, mas recorrer às projeções das próprias 

características dos sujeitos naquilo que viam para compreender como seus afetos 

interagem com suas perspectivas afeto-cognitivas sobre a matemática, o ensino de 

matemática, as pessoas que se envolvem com a matemática. 

Nesse sentido, ao ser feita a observação de algo, visualmente, a percepção vai 

muito além daquilo que está exposto. Conforme Eberle (2018),  

A percepção visual não consiste em sensações de formas e cores às quais, 
posteriormente, os significados se ligam, mas é, desde o início, sensorial e 
significativa: Dependendo de nosso conhecimento e nosso sistema de 
relevância in situ, nosso fluxo de consciência constitui fenômenos visuais 
continuamente significativos em atos sintéticos. Esses incluem atos de 
representação pelos quais ‘vemos mais do que vemos’, isto é, vemos mais 
do que nossa percepção sensorial realmente mostra - por exemplo, vemos 
uma ‘casa’, embora só possamos perceber sua frente. Por representações, 
os fenômenos têm, portanto, também um ‘horizonte interior’.300 (p. 404, 
tradução nossa).    

 Vê-se, ao observar algo, não só o que se vê, “vemos mais do que vemos”, como 

diz o autor. Então, a ideia foi a de explorar esse aspecto projetando imagens que 

permitiriam aos participantes verem mais do que os simples rabiscos dos desenhos. 

Para ilustrar a questão dos significados das imagens, significados culturais, 

contextuais, fenomenológicos em relação àquilo que se vê, Eberle (2018) traz o 

exemplo da cruz, discutindo as camadas de significados da percepção visual que 

reside no referencial de quem visualiza algo. Assim, uma cruz no telhado de uma casa 

 
300 “Visual perception does not consist in sensations of forms and colors to which, subsequently, meanings get attached, but 
it is from the outset sensuous and meaningful: Depending on our knowledge and our relevance system in situ, our stream of 
consciousness constitutes continuously meaningful visual phenomena in synthetic acts. These include acts of appresentation 
by which ‘we see more than we see’, that is, we see more than our sensuous perception actually displays – for instance, we 
see a ‘house’ although we can only perceive its front. By appresentations, phenomena have therefore also an ‘inner horizon’.” 
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pode ser a união de dois pedaços de madeira retangulares, pode ser um sinal, pode 

ser o sofrimento de cristo, pode ser uma atitude contextual de quem é cristão. As 

imagens entrariam nessa mesma análise multicamadas. As “imagens constituem um 

tipo diferente de realidade”301 (p. 404, tradução nossa), diz o autor, tecendo algumas 

considerações a respeito. Para Eberle (2018), também não se vê apenas o que está 

na figura, mas se reconhece a imagem como tal, ou seja, como artefato material, 

constituído por seu formato, tamanho etc. Por outro lado, e mais importante nessa 

pesquisa, o que se vê é o conteúdo da imagem e, sobre o qual, tem-se consciência 

de que a representação bidimensional ali presente representa um segmento de uma 

realidade tridimensional. Portanto, o que ocorre é a visualização das coisas em 

perspectiva. Em uma abordagem semiótica, os objetos visuais poderiam ser vistos 

como códigos e sinais que têm um significado que pode ser decodificado por um 

intérprete. 

Eberle (2018) questiona os motivos da escassez do uso de imagens nas 

ciências sociais frente a seu uso maciço na sociedade global, e pontua que cientistas 

sociais visuais fazem análises de imagens como o fazem os historiadores da arte, 

buscando as várias camadas de significados presentes. Assim, parece um ponto 

fundamental que  

As imagens não contam uma história por si mesmas - elas devem ser 
interpretadas. Cada interpretação envolve necessariamente conhecimento 
cultural e biográfico, diferentes espectadores podem, portanto, fazer um 
sentido diferente do que percebem. [...] Uma fotografia em si não pode ser 
‘verdadeira’, apenas uma interpretação particular dela pode.302 (EBERLE, 
2018, p. 406, tradução nossa).   

Os pontos destacados acima reforçam a percepção de que a utilização de 

imagens para a produção de dados nessa tese foi um mecanismo capaz de trazer à 

tona as interpretações de mundo dos participantes.  

Conectado as essas ponderações, parece justificável buscar entender como 

um grupo, formado por professores de matemática, interpreta imagens que remetem 

à matemática. Por outro lado, mais uma vez, reforça-se que não se trata de utilizar as 

imagens para a produção de dados sobre a imagem, para compreender meramente 

as imagens escolhidas. Ou seja, o que está em foco é a utilização de determinadas 

 
301 “… images constitute a different kind of reality…” 
302 “Images do not tell a story by themselves – they must be interpreted. Each interpretation necessarily involves cultural and 
biographical knowledge, different viewers may thus make different sense of what they perceive. [...] A photograph in itself 
cannot be ‘true’, only a particular interpretation of it can.” 
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imagens como pano de fundo para compreender os afetos que emergem a partir das 

discussões estimuladas por elas. Por isso, inclusive, as análises dos dados triangulam 

as informações produzidas nos grupos focais com as produzidas nas narrativas 

autobiográficas. Assim, embora duas lentes sejam utilizadas – narrativas e grupos 

focais –, o retrato que se pretende produzir é único, proveniente da luz que emerge 

da interação entre essas duas abordagens. 

Ao utilizar as imagens, a pesquisa se apoia também em uma hipótese: ao 

interpretar uma imagem que envolve a matemática e atribuir a ela elementos afetivos, 

o professor de matemática está projetando seus próprios afetos nas situações 

analisadas. Assim, a escolha pela projeção de imagens no grupo focal, no intuito de 

fazer emergir afetos dos professores, traz em seu cerne essa conjectura. Essa 

conjectura, por outro lado, tem em sua base a hipótese projetiva.  

Em Chandler (2003) é possível ter acesso ao retrospecto histórico do 

desenvolvimento das técnicas projetivas, que têm suas raízes nos experimentos de 

mensuração mental da virada do século XIX para o XX, passando pelas técnicas 

psicométricas dos anos 1920, mas fundamentando-se em métodos cuja abordagem 

era radicalmente nova para os anos  1930, pois alicerçados nas teorias da psicanálise. 

Chandler (2003) explica:   

Esses novos métodos foram exemplificados pela técnica introduzida por 
Hermann Rorschach como um meio de avaliação da personalidade. Na 
técnica de Rorschach (1921), um sujeito é apresentado a um conjunto de 10 
manchas de tinta e solicitado a fornecer associações e interpretações. 
Nenhuma tentativa é feita para estruturar ou limitar a resposta; em vez disso, 
o sujeito é incentivado a gerar seu próprio padrão de resposta exclusivo. [...] 
A técnica de Rorschach, com ênfase nas características idiográficas do 
padrão de resposta de cada indivíduo, contrastava com o foco psicométrico 
dos aspectos comparativos ou nomotéticos.303 (p. 51-52, tradução nossa). 

As diferentes técnicas projetivas que foram geradas nos anos 1930 e 1940 

concentraram-se em analisar as respostas individuais e fizeram poucas tentativas 

para comparar respostas em grupo. Por não se prestarem facilmente à quantificação 

ou às análises estatísticas, foram alvo de várias críticas, que levaram seu uso ao 

declínio nas décadas seguintes, embora ainda permanecessem populares entre os 

psicólogos (CHANDLER, 2003). A despeito das questões históricas que envolvem a 

 
303 These new methods were exemplified by the technique introduced by Hermann Rorschach as a means of personality 
appraisal. In Rorschach’s (1921) technique, a subject is presented with a set of 10 inkblots and asked to provide associations 
and interpretations. No attempt is made to structure or limit the response; rather, the subject is encouraged to generate his 
or her own unique response pattern.[...] The Rorschach technique, with its emphasis on the idiographic features of each 
individual’s response pattern, stood in contrast to the psychometric focus of the comparative or nomothetic aspects. 
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técnica, interessa deixar claro o que em suas bases dialoga com a presente pesquisa 

e porque, em função disso, foram utilizadas imagens na produção de dados. Recorre-

se novamente a Chandler (2003): 

Duas questões fundamentais precisam ser abordadas em uma discussão 
sobre técnicas projetivas: qual é a natureza do mecanismo de projeção e 
como ele funciona? A hipótese projetiva baseia-se na tendência dos seres 
humanos de ver e interpretar seu mundo em termos de sua própria 
experiência. Essa qualidade antropomórfica influencia todas as nossas 
percepções em maior ou menor grau, e nunca podemos escapar totalmente 
dela. Pela mesma razão, toda produção humana, do mais mundano ao mais 
criativo, reflete algum aspecto do self.304 (p. 53, tradução nossa).  

Do excerto acima, é possível destacar dois elementos cruciais ao presente 

trabalho e que dialogam com o que já foi apontado sobre a forma como as pessoas 

lidam com as imagens, a “tendência dos seres humanos de ver e interpretar seu 

mundo em termos de sua própria experiência” e que “toda produção humana, do mais 

mundano ao mais criativo, reflete algum aspecto do self”. Ou seja, o mundo é 

interpretado a partir das experiências das pessoas e sobre ele o ser humano reflete o 

seu eu.  

Há dois significados para projeção, mas apenas um deles será adotado. 

Segundo Chandler (2003), “projeção”, em seu uso comum, significa lançar – como 

uma extensão das nossas características psicológicas, a representação direta de 

aspectos da nossa personalidade, de nossos atributos internos estendidos ao mundo 

exterior. O outro significado, que não se considerará nessa tese, está relacionado à 

teoria psicanalítica de Freud, e se refere aos processos de defesa do ego, que lança 

ao mundo exterior desejos e ideias que considera inaceitáveis, o que gera, muitas 

vezes, distorções nas projeções.  

Chandler (2003) questiona se as técnicas projetivas fazem o que se propõem 

a fazer e com consistência. Segundo o autor, a validade das técnicas projetivas está 

ancorada na hipótese projetiva, ou seja, de assumir que aquilo que um sujeito produz 

é reflexo das qualidades da sua personalidade – mesmo que a capacidade da técnica 

de produzir externalizações possa ser parcialmente bem-sucedida, visto que existem 

variações possíveis nessas manifestações entre sujeitos e ocasiões, ela ainda pode 

 
304 “Two fundamental questions need to be addressed in a discussion of projective techniques: What is the nature of the 
mechanism of projection, and how does it work? The projective hypothesis is based on the tendency of human beings to view 
and interpret their world in terms of their own experience. This anthropomorphic quality influences all our perceptions to a 
greater or lesser degree, and we can never totally escape it. For the same reason, every human production, from the most 
mundane to the most creative, reflects some aspect of the self.” 
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ser considerada válida. Se o propósito do uso da técnica for o de estimar as 

motivações e estados emocionais do indivíduo, essas questões se tornam menos 

críticas, argumenta Chandler (2003).  

Segundo Basu (2017), embora existam críticas, a hipótese projetiva é 

considerada viável para um grande número de profissionais ao redor do mundo e sua 

definição se aproximaria da ideia de que, ao ser confrontada com um estímulo 

ambíguo ou não-estruturado, as respostas apresentadas por uma pessoa refletiriam 

suas necessidades, sentimentos, ansiedades, motivos, pensamentos, conflitos 

inconscientes e condicionamentos comportamentais prévios. Visca (2015) também 

apresenta a definição de projeção e a ideia das imagens associadas à técnica 

projetiva: 

Tal como expressam J. Laplanche e J.B. Pontalis, em Vocabulário da 
Psicanálise, projeção é um termo utilizado tanto em neuropsicologia como em 
psicologia ‘para designar a operação pela qual um fato neurológico ou 
psicológico é deslocado e localizado no exterior, seja passando do centro 
para a periferia ou do sujeito para o objeto’ e em seguida – esses autores – 
acrescentam: ‘no sentido propriamente psicanalítico, [consiste na] operação 
pela qual o sujeito tira de si e coloca no outro, pessoa ou coisa, qualidades, 
sentimentos, desejos...’ [...] Assim, por exemplo, quando se trata de um teste 
projetivo de lâminas de imagens, a pessoa deve construir um relato no qual 
projeta sobre certos personagens, e no que há em volta deles, sua própria 
imagem das coisas e do mundo. (p. 19).     

A intenção, portanto, de usar no grupo focal a técnica projetiva por meio da 

exibição das imagens escolhidas, foi a de permitir a manifestação dos afetos dos 

professores e realizar uma leitura dessas manifestações a partir de uma perspectiva 

global e holística, triangulando essas informações com as informações produzidas 

com as narrativas autobiográficas.   

Discussões recentes a respeito da técnica projetiva podem ser encontradas em 

Sneiderman (2011), Basu (2014, 2017), Pinto (2014), Piotrowski (2015), Miguel e 

Pessotto (2016), Pereira Jr (2018), Leder (2019), entre outros. Desse modo, 

parafraseando Eberle (2018), é possível propor uma questão orientadora: o que essa 

imagem me diz e que ideias pode me dar?305 A partir desse questionamento, as 

imagens da pesquisa foram escolhidas entre um rol de cerca de 30 imagens 

(fotografias) que se considerou representar ou aludir a situações que envolviam o 

 
305 Em Eberle (2018, p. 397): “… the crucial question is ‘for what?’ What do these images tell us? How can they be interpreted 
and linked to theoretical concepts? What insights do they generate and substantiate?” 



235 
 

ensino e a aprendizagem de matemática e que remeteriam a possíveis interpretações 

relacionadas com os afetos.  

As imagens iniciais foram transformadas em desenhos e receberam 

modificações (sobre a fisionomia das pessoas, sobre a composição das senas, sobre 

a inserção ou supressão de elementos). As imagens modificadas foram, então, 

apresentadas ao grupo de pesquisa da Profa. Dra. Ana Lúcia Manrique, no qual se 

está inserido. Nessa submissão e no âmbito da questão indicada acima, os membros 

presentes foram estimulados a relacionar os construtos crenças, emoções, atitudes, 

valores e motivação às situações vistas nas imagens. Ou seja, em linhas gerais, 

deveriam dizer a que construto a imagem remetia. A partir daí, foram escolhidas 12 

imagens que supostamente representariam melhor o rol de afetos que se está 

pesquisando.  

Uma limitação clara desse processo de escolha, entretanto, é que as imagens 

selecionadas, embora escolhidas por um grupo de pesquisadores que também são 

professores, não foram pré-testadas em outros grupos. Desse modo, entre outras 

fragilidades, talvez tenham sido escolhidas imagens que não refletiam tanto um 

construto quanto outro, ou mesmo tenham ficado de lado imagens que gerariam 

respostas mais consistentes ou intensas durante o grupo focal. 

As imagens utilizadas nos cinco encontros de grupo focal estão apresentadas 

a seguir na ordem em que foram projetadas para os sujeitos da pesquisa (Figuras 26 

a 30).  

Figura 26. Imagens projetadas no 1º encontro do Grupo Focal. 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 27. Imagem projetada no 2º encontro do Grupo Focal. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Imagens projetadas no 3º encontro do Grupo Focal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Imagens projetadas no 4º encontro do Grupo Focal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Fonte: Elaboração própria. 

Fonte: Elaboração própria. 

Imagem 5 Imagem 6 

Imagem 7 Imagem 8 

Imagem 9 
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Figura 30. Imagens projetadas no 5º encontro do Grupo Focal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Lentes sobre os procedimentos de análise dos dados: a análise textual 
discursiva 

 

A partir das considerações sobre os conceitos de análise e interpretação de 

dados presentes em Gomes (2016), abrem-se as justificativas e descrições dos 

caminhos escolhidos para compreensão dos dados produzidos por meio das 

abordagens utilizadas nessa tese. Assim, segundo o autor, esses processos na 

pesquisa qualitativa não têm o objetivo de contar opiniões ou pessoas. Ao contrário,  

Esse estudo do material não precisa abranger a totalidade das falas e 
expressões dos interlocutores porque, em geral, a dimensão sociocultural das 
opiniões e representações de um grupo que tem as mesmas características 
costuma ter muitos pontos em comum ao mesmo tempo que apresentam 
singularidades próprias da biografia de cada interlocutor. Por outro lado, 
também devemos considerar que sempre haverá diversidade de opiniões e 
crenças dentro dessa diferenciação interna aos grupos. (GOMES, 2016, p. 
72). 

 Com base no autor, avalia-se que as escolhas para a análise e interpretação 

dos dados são capazes de, na medida das suas possibilidades, trazer à luz tanto as 

Fonte: Elaboração própria. 

Imagem 10 Imagem 11 

Imagem 12 

Fonte: Elaboração própria. 
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dimensões socioculturais do conjunto dos sujeitos participantes da pesquisa quanto 

suas singularidades biográficas, pois se escolheu caminhar “tanto na direção do que 

é homogêneo quanto no que se diferencia dentro de um mesmo meio social” (GOMES, 

2016, p. 72) ao ser feita a opção pela análise textual discursiva dos dados produzidos 

pelas narrativas autobiográficas orais e pelo o grupo focal. 

 Gomes (2016) destaca também que o conceito de análise reside em ir além do 

descrito306, ou seja, que o processo passa pela decomposição dos dados e pelo 

exame da relação entre os dados decompostos, enquanto o conceito de interpretação 

está fundamentado na busca de “sentidos das falas e das ações para se chegar a 

uma compreensão ou explicação que vão além do descrito e analisado.” (p. 73). Como 

observa o autor, a análise, a interpretação e a descrição não são formas excludentes 

de tratamento de dados, pois suas demarcações não têm limites claros. Em sua 

concepção, isso significa que “quando descrevemos dados de uma pesquisa, 

podemos fazê-lo a partir de um esquema de análise, que por sua vez já reflete uma 

certa interpretação.” (p. 73). Além disso, não se deve desconsiderar que os dois 

processos, a análise e a interpretação, ocorrem ao longo de toda a pesquisa e que 

não há uma separação nítida entre esses dois momentos e a produção de dados, 

segundo Gomes (2016).  

 Considera-se que os dados disponíveis, fruto da produção via abordagens 

adotadas, são significativos pois originados de sujeitos que permitiram que suas 

biografias fossem ouvidas e registradas, que suas ideias fossem captadas, que seus 

afetos fossem potencialmente apanhados por uma malha de métodos de pesquisa. 

São afetos potenciais, enquanto não forem compreendidos, potencialmente 

significativos pelo simples fato de que precisam ser processados e interpretados, pois 

a 

interpretação é o desafio no centro da pesquisa qualitativa. Sem 
interpretação, não podemos entender nossos dados. Como pesquisadores 
qualitativos, pretendemos descobrir mais sobre as experiências das pessoas, 
seus pensamentos, sentimentos e práticas sociais. Para alcançar esse 
objetivo, precisamos fazer perguntas sobre seu sentido e significado; 
precisamos fazer conexões entre diferentes componentes e aspectos dos 
dados para aumentar nossa compreensão. Em outras palavras, precisamos 

 
306 Na descrição, segundo Gomes (2016) baseado em Wolcott (1994), “... as opiniões dos informantes são 
apresentadas da maneira mais fiel possível, como se os dados falassem por si próprios.” [WOLCOTT, Harry F. 
Transforming qualitative data: Description, analysis, and interpretation. Sage, 1994.] 
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tornar os dados significativos por meio de um processo de interpretação.307 
(WILLIG, 2014, p. 137, tradução nossa). 

A interpretação, portanto, é uma resposta à questão “qual o significado 

disso?”308 (WILLIG, 2014, p.138, tradução nossa). Desse modo, o processo de 

interpretar pode trazer uma série de possibilidades, como afirma Willig (2014), 

especialmente a melhor compreensão do significado daquilo que um sujeito buscou 

expressar; da comunicação inconsciente (não intencional) e das motivações do 

sujeito; do contexto social, político, histórico, cultural e/ou econômico que tornou 

possível ao sujeito expressar aquilo que expressou; das funções sociais e/ou 

psicológicas do que está sendo expresso; e do que o relato pode dizer sobre a 

natureza e a qualidade de um conceito mais geral. Essas possibilidades, apontadas 

por Willig (2014), foram consideradas ao se buscar interpretar os dados a partir da 

análise textual discursiva. 

A análise textual discursiva, segundo Moraes e Galiazzi (2006), “é uma 

abordagem de análise de dados que transita entre duas formas consagradas de 

análise na pesquisa qualitativa que são a análise de conteúdo e a análise de discurso.” 

(p. 118). Assim,  

A análise textual discursiva tem no exercício da escrita seu fundamento 
enquanto ferramenta mediadora na produção de significados e por isso, em 
processos recursivos, a análise se desloca do empírico para a abstração 
teórica, que só pode ser alcançada se o pesquisador fizer um movimento 
intenso de interpretação e produção de argumentos. Esse processo todo gera 
meta-textos analíticos que irão compor os textos interpretativos. (MORAES; 
GALIAZZI, 2006, p. 118). 

 É a partir dos materiais textuais referentes ao fenômeno que se busca 

interpretar que a análise textual discursiva pode ser compreendida como um 

mecanismo de construção de novos significados a respeito do objeto de estudo, de tal 

modo que se configura, em parte, em um movimento intuitivo de reconstrução dos 

elementos do próprio fenômeno, composto de insights que devem ser considerados e 

que o configuram, assim, em um processo auto-organizado (MORAES; GALIAZZI, 

2007). 

 
307 “Interpretation is the challenge at the heart of qualitative research. Without interpretation, we cannot make sense of our 
data. As qualitative researchers, we aim to find out more about people’s experiences, their thoughts, feelings and social 
practices. To achieve this aim, we need to ask questions about their meaning and significance; we need to make connections 
between different components and aspects of the data in order to increase our understanding. In other words, we need to 
make the data meaningful through a process of interpretation.” 
308 “‘what does this mean?’” 
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 Embora transitando entre as análises de conteúdo e de discurso, a análise 

textual discursiva se insere, junto com as outras duas, no domínio da análise textual 

e dessas se diferencia mais no grau e intensidade de suas características do que, 

propriamente, na qualidade das mesmas (MORAES; GALIAZZI, 2007). Moraes e 

Galiazzi (2007), bem como Medeiros e Amorin (2017), fazem extenso e fundamental 

comparativo de aproximações e diferenças entre essas metodologias, levando em 

conta seis polarizações que estão relacionadas às características de descrição e 

interpretação dos dados, de foco na compreensão e crítica do objeto investigado, de 

intenção da leitura (exploração do que está manifesto ou o que está latente), do 

enfoque da pesquisa309 (fenomenologia, hermenêutica e etnografia x dialética), da 

forma de lidar com as partes e o todo (categorizar e fragmentar) e da estruturação em 

torno de teorias (emergentes e a priori).  

Consideradas essas polarizações, Moraes e Galiazzi (2007) apresentam uma 

metáfora, com assumidas limitações, que ajuda a ilustrar o posicionamento da análise 

textual discursiva entre as outras metodologias de análise textual: 

Análise de Conteúdo e Análise de Discurso podem ser compreendidas como 
exercícios de movimentar-se num rio. A primeira assemelha-se ao deslocar-
se rio abaixo, a favor da correnteza. Já a Análise de Discurso corresponde a 
mover-se rio acima, contra o movimento da água. A Análise Textual 
Discursiva pode tanto inserir-se em um como no outro desses movimentos. 
(p. 142). 

Com esse retrato, justifica-se a escolha dessa abordagem de interpretação dos 

dados baseados em Moraes e Galiazze (2007), que enxergam esse tipo de análise 

não como um conjunto rígido de procedimentos, mas uma mescla de orientações, 

aberta e passível de ser reconstruída de modo intuitivo durante a análise do fenômeno 

em pauta, portanto,  

um processo integrado de análise e de síntese que se propõe a fazer uma 
leitura rigorosa e aprofundada de conjuntos de materiais textuais, com o 
objetivo de descrevê-los e interpretá-los no sentido de atingir uma 
compreensão mais complexa dos fenômenos e dos discursos dos quais 
foram produzidos. (p. 114).  

Assim, o corpus310 proposto para a realização desse trabalho constitui-se de 

dez textos provenientes das transcrições de narrativas autobiográficas orais 

 
309 Enfoque de pesquisa é entendido por Medeiros e Amorin (2017, p. 252) “como um sistema de ideias que conduz o 
pesquisador nas escolhas epistemológicas – que diz da natureza da relação entre o pesquisador e o que se poderá ser 
conhecido – metodológicas – que envolvem o método e o tipo de pesquisa, os instrumentos, as técnicas de coleta e análise 
dos dados – e ontológicas – correspondente à forma e a natureza da realidade.”   
310 Consideramos corpus o conjunto de produções textuais que expressam os discursos dos sujeitos da pesquisa.  
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produzidas pelos sujeitos da pesquisa e cinco textos provenientes das transcrições 

dos encontros de grupo focal que concentraram as discussões dos participantes sobre 

situações que remetem ao ensino e a aprendizagem de matemática.  

Alicerça-se a análise e interpretação desse corpus na descrição de Moraes e 

Galiazze (2007), que consideram que a “análise textual discursiva pode ser 

compreendida como um processo auto-organizado de construção de compreensão 

em que novos entendimentos emergem a partir de uma sequência recursiva de três 

componentes:” (p.12) 

1. A unitarização, ou seja, a desmontagem ou desconstrução dos textos 

transcritos (do corpus) em unidades de análise;  

2. A categorização, que se configura no estabelecimento de relações entre as 

unidades de análise de modo a criar conjuntos e sistemas de categorias; 

3. O metatexto, resultado da compreensão da combinação dos componentes 

anteriores, explicitando a interpretação do fenômeno pesquisado. 

Esses focos da análise textual discursiva, que serão detalhados a seguir, ainda 

se alicerçam em um quarto ponto: 

Um processo auto-organizado: o ciclo de análise, ainda que composto de 
elementos racionalizados e em certa medida planejados, em seu todo pode 
ser compreendido como um processo auto-organizado do qual emergem 
novas compreensões. Os resultados, criativos e originais, não podem ser 
previstos. Mesmo assim é essencial o esforço de preparação e impregnação 
para que a emergência de novo possa concretizar-se (MORAES; GALIAZZI, 
2007, p. 12). 

 

5.5.1 A unitarização 

 

 O processo de unitarização obrigou a retomada da leitura do corpus e sua 

subsequente decomposição em partes de modo a permitir uma nova e mais complexa 

compreensão do material. Para esse foco inicial, de fragmentação dos textos 

transcritos em unidades de análise – e, posteriormente, agregação deles às categorias 

– que deveriam ser representativas dos construtos afetivos que se procurou identificar, 

foi utilizado como suporte da produção o software NVivo12311. 

 
311 Software QSR International's NVivo 12 (https://www.qsrinternational.com). 

https://www.qsrinternational.com/
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  Nesse sentido, foram produzidas unidades de análise que correspondem a 

fragmentos ou frases dos textos que apresentam ideias que remetem aos construtos 

afetivos ou sentidos conexos com afetos relacionados à matemática, ao ensino de 

matemática, às pessoas que se envolvem com a matemática e seus contextos sociais 

e que permitem inferir meta-afetos nas situações. Cada unidade de análise foi 

codificada de acordo com a abordagem pela qual foi produzida (NA – narrativa 

autobiográfica oral; GF – grupo focal); de acordo com as categorias e subcategorias 

a priori – que são explicadas a diante – e de acordo com o sujeito da pesquisa (EM – 

Emmy; IS – Isaac; HI – Hipatia; EU – Euler; HE – Henri). 

 

5.5.2 A categorização – criando mosaicos 

  

 A categorização realizada teve o objetivo de organizar um conjunto de unidades 

de análise de modo a permitir a produção, adiante, dos metatextos. Esse processo foi 

realizado de maneira gradativa e reiterativa, ocorrendo pari passo com a 

(re)interpretação do texto que sofreu unitarização. Enquanto era feita a unitarização, 

unidades eram relacionadas com as categorias, para, em seguida, ser feita a revisita 

às categorias produzidas e as suas reconstruções – se necessário – a partir da 

releitura das unidades de análise.  

Em Moraes e Galiazzi (2007, p.52) é possível ver que a “unitarização ou 

desconstrução dos textos [...] na análise textual discursiva adquire seu sentido quando 

realizada como encaminhamento para uma categorização ou classificação.” Portanto, 

nas palavras dos autores, existe “uma relação muito estreita entre os processos de 

unitarização e categorização.” Consequentemente, considera-se que a “validade dos 

resultados [da] pesquisa se encaminha a partir de um processo de unitarização que 

produz recortes válidos em termos dos fenômenos que estão sendo investigados.” 

Assim, a validade das unidades de análise traz validade às categorias, e a validade 

das categorias valida os metatextos. 

Como parte do processo de análise e interpretação, a categorização seguiu por 

duas vias. A primeira, produzindo categorias de modo dedutivo, de modo prévio, 

portanto, a priori. Nesse aspecto, considerou-se classes de unidades de significados 
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que poderiam ser agrupadas de acordo com uma derivação do foco em afetos 

presente na questão de pesquisa.  

Desse modo, foram construídas as categorias RM – Afetos em relação à 

matemática; MT – Afetos em relação ao ensino de matemática; e PM – Afetos em 

relação às pessoas que se envolvem com a matemática312.  

Essas categorias também foram, a priori, subdivididas em cr – Crenças em 

relação à matemática; em – Emoções em relação à matemática; at – Atitudes em 

relação à matemática; va – Valores em relação à matemática; e mo – Motivação em 

relação à matemática. A subcategorização foi feita para todas as categorias, 

conectando a categoria aos construtos crença, emoções, atitudes, valores e 

motivação. As próprias subcategorias, arrimadas no referencial teórico utilizado nessa 

tese e, portanto, na epistemologia dos construtos do Domínio Afetivo na educação 

matemática, trazem a justificativa para a inclusão de um excerto do corpus dentro 

delas.  

Assim, enquanto unidades de análise que se referiam a afetos dos professores 

em relação a qualquer aspecto da matemática foram conectadas à categoria RM – 

Afetos em relação à matemática, as unidades que apresentaram referências a afetos 

dos professores em relação ao ensino da matemática foram alocadas na categoria  

MT – Afetos em relação ao ensino de matemática; desse modo, unidades de análise 

que apresentaram referências a pessoas que se envolvem com a matemática foram 

conectadas à categoria PM – Afetos em relação às pessoas que se envolvem com a 

matemática. 

Por outro lado, como a categorização pressupõe também um mecanismo de 

aprendizagem no transcorrer da própria análise e interpretação, logo, da própria 

compreensão do que é investigado, assumiu-se, em decorrência disso, que a 

classificação produzida “constitui um processo reiterativo dos elementos em 

construção, possibilitando uma reconstrução permanente, não só dos produtos da 

análise, mas também do processo analítico de classificação” (MORAES; GALIAZZI, 

2007, p.76).  

 
312 As siglas das categorias se referem aos termos em inglês para Afetos em relação à matemática - “Affect in Relation to 
Mathematics” (RM); Afetos em relação ao ensino de matemática – “Affect in relation to Mathematics Teaching” (MT); e 
Afetos em relação às pessoas que se envolvem com a matemática – “Affect towards People involved in Mathematics” (PM). 
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Desse modo, a priori, as unidades de análise são formadas por excertos das 

falas dos sujeitos da pesquisa, categorizadas e subcategorizadas e relacionadas com 

os contextos das suas produções (Narrativas Autobiográficas ou Grupos Focais), 

conforme esquema da Figura 31. 

 

Assim, todas as unidades de análise receberam um código com a seguinte 

estrutura: ContextonCategorianSubcategorian-Sujeiton. (com n significando o 

número sequencial atribuído ao registro).  

Um exemplo de unidade de análise e seu código respectivo é: 

Sim, eu sempre adotei isso. Como eu gostei muito desses professores do 

ensino médio, essa ideia de criar os vínculos, eu também tento adotar, me 

aproximar, de conhecer mais. Não só de me preocupar em transmitir o 

conteúdo de matemática. Fica mais humano, talvez, você entrar, dar sua 

aula e não saber o que está acontecendo com o aluno... não sei, é meu 

jeito. Não sei, às vezes você vê, o aluno está triste, você não sabe por que 

que ele está triste, o que que está acontecendo com o aluno... eu gosto de 

conhecer um pouco, criar esses vínculos. NA80MT60mo5-EU15 
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Figura 31. Esquema que relaciona os contextos, categorias, subcategorias e sujeitos da pesquisa à construção 
de unidades de análise. 

Fonte: Elaboração própria. 
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 O código relacionado ao excerto, NA80MT60mo5-EU15, indica que se trata da 

décima quinta unidade relacionada ao sujeito Euler (EU), da quinta unidade da 

subcategoria motivação (mo), da sexagésima unidade da categoria afeto em relação 

ao ensino de matemática (MT), da octogésima unidade do contexto narrativa 

autobiográfica (NA). 

O aprofundamento no corpus, a aprendizagem sobre o tema de investigação e 

o revisitar das unidades de análise culminaram, de modo indutivo, mais criativo e, 

certamente, mais subjetivo, na segunda via de produção: as categorias emergentes, 

resultado da compreensão de unidades de análise que se encontravam nas categorias 

a priori.  

As categorias emergentes, produzidas nesse processo indutivo, foram aqui 

chamadas de temáticas. Nesse sentido, as temáticas geraram três metatextos nos 

quais foram analisados e discutidos os afetos dos professores. Os metatextos são 

abordados no item 6.2. 

As unidades de análise, as categorias a priori e emergentes que levam à 

produção dos metatextos foram agrupadas em quadros (Apêndice B) formados pelos 

componentes exemplificados e dispostos no Quadro 13: 

Quadro 13. Exemplos das unidades de análise, códigos e subcategorias correspondentes às Narrativas 
Autobiográficas (NA) distribuídas na categoria Afetos em Relação à Matemática (RM). 

 

 Para Moraes e Galiazzi (2007), pode-se conceber a criação das categorias 

como a  

construção de um quebra-cabeças em que o objeto de jogo e suas peças são 
criadas e ajustadas à proporção que a pesquisa avança. Numa perspectiva 
mais radicalmente qualitativa, talvez uma metáfora melhor seja a criação de 
um mosaico, entendendo-se que o mesmo conjunto de unidades de sentido 

Unidades de análise das Narrativas Autobiográficas (NA) distribuídas nas subcategorias da categoria Afetos em Relação à Matemática (RM). 

Subcat. Unidades de análise e códigos 

Atitudes 
(at) 

Porque, às vezes, algum aluno que você faz o exercício normal da apostila, ou que a gente fala, “ó, você precisa treinar mais”, ou, principalmente “ah, não gosto dessa matéria”, mas ele estava lá envolvido no jogo, estava lá fazendo as 
contas, participando, tentando vencer, no caso, mas ele se preocupava em resolver aquele problema dado. Era um jogo com 3 números, para você aplicar fatoração com números primos, e você via eles se dedicando ao jogo, jogando 
com bastante interesse. Eu fiquei bem feliz, eles gostaram muito, eles acabando “Nossa, eu nunca tinha visto, foi muito legal!” Eu gostei bastante dessa... isso foi uma coisa que me marcou bastante.  U1NA1RM1at1-EU1 

eu achava bonito, eu sempre gostei de padrões, e eu comecei a ver que a matemática tinha uma beleza, eu comecei a gostar mesmo de problemas matemáticos, do que eu aprendi ali no ensino médio, não é? Eu falei, “ah, isso aí está 
aprofundado”, eu achava bonito mesmo, e achava mais digno você ir para matemática do que ir para computação. Na época, não é? Hoje eu não sei se eu... U2NA2RM2at2-IS1 

Eu gostava, quer dizer, eu gosto, não é? [Risos] E tem aquela história de sempre, meu nome sempre foi associado com matemática, pelo fato de fazer conta, que hoje eu sei que não tem nada a ver, não é? Fazer conta é mais computação 
do que matemática, porque computar, é somar. É, o meu raciocínio, ele é mais computacional, mas eu fui para matemática, e na graduação você aprende vários ramos, assim, mas a ideia é fazer matemática, pela beleza da matemática. 
U3NA3RM3at3-IS2 

Crenças 
(cr) 

Foi onde eu vi a prática mesmo de tudo que eu estudei. E realmente eu entendia que muitas matérias, que a gente acha que elas são absurdas, difíceis, que não vai usar nada, mas elas te ajudam a desenvolver o raciocínio. Você 
olhar com outros olhos, pensar de maneira diferente. Desenvolver o raciocínio lógico do ser humano. Olhar de uma outra forma, pensar de uma outra forma. Eu entendi aquelas matérias bem... Que eu falava "olha, aquilo me 

testou, me forçou, foi buscar". Lá na prática não tinha uma receita de bolo. U4NA4RM4cr1-EM1 

Não, é, matemática meio que... pode ser que não, pode ser que alguém desenvolva o gosto pela matemática, mas no meu caso eu acho que não, a matemática ela fez parte da minha vida sempre, e era natural, eu não percebia. 
U5NA5RM5cr2-EM2 

É... ah, para o lado da matemática.  É, pouquinho. [risos] Na verdade é para o lado da matemática, porque eles conversam comigo, eles me cumprimentam quando eu chego, como pessoa eles não têm nada, o negócio é a matéria 
mesmo. A matéria, ela não é uma matéria fácil, a pessoa tem que querer. Se não for natural que nem é para gente, para o matemático, para quem não é matemático ela não é tão simples assim. A pessoa muitas vezes não tem a 
visão da matemática, é difícil para ela. O que é simples para mim, pegar um transferidor e construir um ângulo, para ela você explica duas, três vezes. U6NA6RM6cr3-EM3 

Português e matemática ajuda muito nesse sentido, você ter uma interpretação, você ler bem um texto e entender o que ele está dizendo é muito importante, ao mesmo tempo que a matemática cria um raciocínio, desenvolve 
um raciocínio lógico talvez, uma análise, por exemplo, de figuras espaciais, gráficos e isso, complementando com as linguagens te dá um melhor entendimento. Ou seja, quem lê, entende bem e tem um raciocínio lógico bom, se 
sai bem no geral em outras coisas também, eu acho que nesse sentido a matemática é importante, pessoas que vão bem em matemática você vê que, no geral, se viram bem em outras coisas. Não é uma regra, não vejo isso como 
uma regra, mas pelo menos dos meus alunos, os que vão bem comigo se articulam melhor em outras áreas, em outros assuntos. U7NA7RM7cr4-EU2 

A matemática, ela busca padrões, ela busca teorizar coisas que se repetem, você procura fazer uma teoria geral sobre casos particulares, e eu achava isso o máximo... U8NA8RM8cr5-HE1 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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pode dar origem a uma diversidade de modos de organização do produto. 
(p.78). 

 

5.5.3 O metatexto 

 

 A partir das categorias construídas, foram feitas as descrições e interpretações 

daquilo que foi inferido das falas dos sujeitos que participaram da pesquisa. A 

produção do metatexto é um processo de diálogo entre a subjetividade do que está 

transcrito e categorizado com a compreensão dos significados e sentidos 

supostamente aí expressos. Consumou-se como um profundo exercício de análise, 

de síntese, de argumentação e, particularmente, como um exercício da capacidade 

de lidar com o sentimento pendular da segurança-insegurança frente às escolhas e 

produções realizadas.  

  Moraes e Galiazzi (2007) afirmam que a produção dos metatextos baseia-se 

na construção das estruturas categóricas, “que ao serem transformadas em textos, 

encaminham descrições e interpretações capazes de apresentarem novos modos de 

compreender os fenômenos investigativos.” (p. 89). Enquanto os sistemas de 

categorias constituem-se na síntese daquilo que se mostrou fundamental sobre o 

fenômeno investigado, e que se depura do corpus, o metatexto constitui-se na 

concretização elaborada de “inferências dos textos aos contextos, dos materiais 

analisados para os fenômenos pesquisados” (p. 89-90), culminando em algo que 

expressa a compreensão do pesquisador; culminando, nessa pesquisa, na 

interpretação sobre os afetos dos professores, sobre os afetos em relação aos afetos 

dos professores que ensinam matemática, na compreensão sobre os processos meta-

afetivos inferidos das falas e silêncios dos cinco sujeitos da pesquisa. Os metatextos 

produzidos, portanto, confluem da lógica da metodologia escolhida, pois  

desse modo, análises textuais discursivas conjugam análise e síntese. Na 
primeira fragmentam-se os textos. Na síntese, os elementos semelhantes são 
reintegrados em categorias, apresentando-se, a partir delas, novos textos, 
que reúnem os aspectos essenciais dos materiais de análise investigados. 
(MORAES; GALIAZZI, 2007, p. 121).  

  Desses aspectos essenciais, foram produzidos metatextos a partir de um 

processo de descrição e interpretação substanciada na teoria sobre o Domínio Afetivo 

na educação matemática; interpretações que também levaram a novas inferências e 



247 
 

a teorizar. Partiu-se de categorias mais abrangentes, passando às menos 

abrangentes (temáticas), ao mesmo tempo que foram restabelecidas interlocuções 

teóricas e empíricas com a produção dos participantes. O texto produzido é reflexo da 

preocupação em compreender os dados a partir dos seus contextos ou origens, quer 

seja em relação às abordagens utilizadas, quer seja em relação às fontes emissoras 

(sujeitos). Entretanto, o metatexto que se apresenta não isola esses contextos, não 

vê ora uma coisa, ora outra. A análise não enxerga as narrativas autobiográficas de 

modo estanque, separadas dos dados dos grupos focais. Do mesmo modo, como a 

intenção nos grupos focais não era a de compreender as imagens projetadas, mas 

utilizá-las como estímulo para fazer emergir os afetos dos professores sujeitos da 

pesquisa, os dados produzidos foram triangulados com os dados que irromperam nas 

narrativas.     

A análise e intepretação sobre a interação dos afetos do professor que ensina 

matemática com suas perspectivas afeto-cognitivas sobre a matemática, o ensino de 

matemática, as pessoas que se envolvem com a matemática e seus contextos sociais 

encontra-se no próximo capítulo.  
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6. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 “Além disso, afeto tem significado; e é preciso lidar com o meta-afeto para entender o 
afeto e seu significado.”313 (DEBELLIS; GOLDIN, 2006, p. 145, tradução nossa) 

 

Seria interessante o exercício de imaginar que os afetos em relação à 

matemática, a seu ensino ou às pessoas que se envolvem com ela fossem 

compreendidos ou representados apenas por meio de situações que normalmente são 

consideradas positivas ou que provocam desdobramentos positivos. Algo como: o 

aluno fez sua primeira prova e foi muito bem, e isso reforça sua sensação de que 

matemática é algo bom e que também é bom se envolver com ela. O mecanismo de 

recompensa direto presente na situação parece lógico, mas o desdobramento 

apresentado (resultado positivo na prova → afetos positivos com prova → afetos 

positivos com a matemática) não necessariamente segue esse caminho, pois 

desconsidera a multiplicidade de características das situações e das pessoas que se 

envolvem com a matemática.  

Há muitos elementos que podem determinar o sentimento de gostar da área, 

de apreciar esse conhecimento, de se apaixonar por essa disciplina. Um aluno que se 

sente desafiado e por muitas vezes erra um exercício pode achar extremamente 

estimulante se envolver com uma área na qual em algumas situações ele não tem 

resultados positivos. Alunos que têm autoconceitos negativos sobre sua capacidade 

matemática, ainda podem ter resultados na disciplina melhores do que outros com 

autoconceito positivo. Então, que crenças, quais valores, quais emoções, quais 

atitudes, quais motivações podem influenciar as pessoas a se envolverem com a 

matemática, gostarem dela, invejarem os bons em matemática, fazerem pesquisas na 

área, dedicarem uma vida toda à matemática? Afinal, crenças pessoais ou sociais? 

Valores pessoais, familiares ou do grupo do qual se faz parte? Emoções pontuais ou 

como característica estruturante do indivíduo? Motivações intrínsecas ou extrínsecas? 

As pesquisas têm feito o trabalho de escrutinar questões semelhantes a essas, 

de compartimentalizar esses elementos e os problemas relacionados a esses 

construtos afetivos de modo a fornecer dados, estabelecer discussões e construir 

 
313 “Furthermore, affect has meaning; and one must attend to meta-affect in order to understand the affect and its meaning.” 
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teorias que possam permitir a compreensão mais profunda das diferentes questões 

sobre o Domínio Afetivo na educação matemática. A medida do empenho da 

comunidade científica a esse respeito pode ser mensurada na história, variedade, 

quantidade e impacto das publicações mundo a fora, aspectos destacados na 

introdução e no desenvolvimento da presente pesquisa.  

Inserida nesse esforço, encontra-se a presente tese de doutorado, que 

apresenta a questão central “Como os afetos do professor que ensina matemática 

interagem com suas perspectivas afeto-cognitivas sobre a matemática, o ensino de 

matemática, as pessoas que se envolvem com a matemática e seus contextos 

sociais?”, suportada por duas questões acessórias: Que construtos afetivos podem 

ser inferidos das narrativas autobiográficas dos professores e das discussões 

provenientes dos grupos focais? Como os construtos afetivos inferidos se relacionam 

com as perspectivas dos professores sobre a matemática, o ensino de matemática, 

as pessoas que se envolvem com a matemática e seus contextos sociais?  

Assim, os professores participantes dessa investigação ofertaram algo valioso. 

A partir de seus relatos autobiográficos e de suas participações nos grupos focais – 

abordagens interpretadas em conjunto e sob as lentes do Domínio Afetivo –, foi 

possível iluminar o tecido formado pelos elementos afetivos e cognitivos que 

influenciam e regulam as perspectivas dos professores sobre a relação das pessoas 

com a matemática, sobre seu ensino e sobre a própria matemática.  

Ao dizerem que amam, adoram, gostam da matemática, estariam os 

professores respondendo a uma expectativa que se tem sobre os docentes de 

matemática? Afinal, não é isso que se espera do professor de matemática, que ache 

sua disciplina de ensino mágica, linda, bela? Entretanto, ainda que respondam 

instintivamente a esse anseio social, que tenham crenças e emoções sobre a 

matemática porque é isso que se espera deles, seria correto dizer que os seus afetos 

não são legítimos, sentidos, vividos? De certo que não. 

Embora as falas dos professores sejam recordatórias nos relatos 

autobiográficos, a ação de falar, discursar, implica em ressignificar os afetos quando 

a memória retoma os sentimentos vividos, os valores construídos, as crenças 

sedimentadas. Do mesmo modo que as emoções afloram em uma pessoa na 

presença de um odor que remete à comida mais deliciosa que sua mãe preparava em 

sua infância, ou uma música que faz seu coração bater mais forte ao lembrar do 
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primeiro beijo, fazer um relato autobiográfico também parece ter essa capacidade: 

durante as entrevistas foram observados sorrisos, risadas, sobrancelhas arqueadas, 

cenhos franzidos, lábios contraídos em expressões que remetem à felicidade, à 

excitação, ao espanto, à tristeza, ao medo...  

Talvez não caiba dizer que são os mesmos afetos vividos à época dos seus 

acontecimentos, mas não é possível desvalidá-los ou diminui-los por estarem 

distantes no tempo do acontecido. Talvez os filtros e crivos que a vida adulta e 

profissional impõem não permitam a liberdade de expressar todos os afetos do mesmo 

modo para pessoas distintas: em que medida um professor de matemática pode dizer 

ao seu aluno que acha a matemática bela, mas poderia dizer ao seu coordenador 

pedagógico ou ao diretor da sua escola que se sente inseguro ou com medo de 

trabalhar com geometria? Entretanto, o próprio esforço de lembrar, a ação de expor 

os fatos recordados, o ato de compartilhar e concatenar as ideias durante os relatos 

orais se constituem, por si, na expressão da sua relevância e simbolismo.  

Fundamentados no corpo teórico sobre o Domínio Afetivo, a seguir são 

apresentados os resultados e a discussão a respeito dos afetos que emergiram das 

falas dos sujeitos dessa pesquisa.  

Dois subtópicos procuram iluminar os dados a fim de fornecer subsídios à 

questão central: no primeiro, intitulado “Lentes sobre a interrelação dos afetos”,  são 

abordados os dados sobre os construtos afetivos e sua relação com as categorias a 

priori; os dados  são utilizados para explorar o conceito de meta-afeto e a ideia 

correlata de múltiplos afetos, o que dá suporte à perspectiva que se utiliza para a 

compreensão das temáticas apresentadas no tópico seguinte; no segundo, nomeado 

“Lentes sobre as perspectivas afetivas dos professores”, realçam-se três itens que 

emergiram das narrativas autobiográficas e dos grupos focais: o fenômeno da primeira 

vez, que trata de perspectivas sobre a transição entre a educação secundária e 

terciária; a identidade do professor que ensina matemática, que aborda aspectos da 

composição da identidade docente; e matemática na perspectiva do professor: o 

desafio como valor, que procura usar a visão dos docentes sobre a importância dos 

desafios na matemática para compreender afetos centrais sobre a matemática. 

Para iluminar o que que se apresenta a seguir nesses dois subtópicos, abaixo 

são retomadas informações descritas nos procedimentos de produção e análise dos 

dados da pesquisa, presentes no Capítulo 5, que trata da metodologia adotada.  
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Recorde-se que são cinco os sujeitos da pesquisa: Euler (EU); Emmy (EM); 

Henri (HE); Hipatia (HI); e Isaac (IS). Foram construídas as seguintes categorias a 

priori, às quais foram relacionadas unidades de análise: RM – Afetos em relação à 

matemática; MT – Afetos em relação ao ensino de matemática; e PM – Afetos em 

relação às pessoas que se envolvem com a matemática. Essas categorias foram 

subdivididas em subcategorias (que representam os construtos discutidos no Capítulo 

3 dessa tese): cr – Crenças; em – Emoções; at – Atitudes; va – Valores; e mo – 

Motivação.  

Foram produzidas três temáticas (consideradas categorias emergentes) e a 

essas temáticas foram relacionadas unidades de análise identificadas para as 

categorias a priori. 

Todas as unidades de análise produzidas, mesmo as não utilizadas, podem ser 

acessadas no Apêndice B dessa tese. Cada unidade de análise produzida recebeu 

um código com a seguinte estrutura: ContextonCategorianSubcategorian-Sujeiton 

(com n significando o número sequencial atribuído ao registro).  

Assim, um código atribuído a uma unidade de análise – excerto de texto 

proveniente da fala de um sujeito da pesquisa relacionado a uma categoria – pode ser 

exemplificado como NA80MT60mo5-EU15. Esse código pode ser assim interpretado: 

octogésima unidade de análise do contexto narrativa autobiográfica (NA); sexagésima 

unidade da categoria afeto em relação ao ensino de matemática (MT), no contexto 

NA; quinta unidade da subcategoria motivação (mo), na categoria MT; a unidade se 

refere ao sujeito Euler e essa é a décima quinta unidade relacionada a ele dentro das 

narrativas autobiográficas (NA)314. 

 

6.1 Lentes sobre a interrelação dos afetos 

 

Em atenção a primeira questão acessória dessa pesquisa, propõe-se utilizar os 

números referentes aos construtos encontrados para explorar dois aspectos: o 

 
314 Outro exemplo possível, agora relacionado ao contexto Grupo Focal: GF27MT13cr11-EM6 (IMg3). Nesse caso, observa-se 
que se trata da vigésima sétima unidade do Grupo Focal (GF); a décima terceira unidade da categoria ensino e aprendizagem 
de matemática (MT), que está dentro desse contexto; a décima primeira unidade de crença (cr), que está nessa categoria; e 
que a unidade refere-se ao sexto excerto proveniente das falas de Emmy. Ao final se vê entre parênteses a sigla IMg3, o que 
significa que a unidade provém da discussão sobre a imagem 3 discutida no grupo focal.  
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reconhecimento de que há uma interrelação entre os afetos e que a interpretação 

deles pode e deve ser feita também por uma lente meta-afetiva. 

Nesse sentido, o levantamento feito sobre as narrativas autobiográficas orais 

(NA) e sobre os grupos focais (GF) apontou para um panorama de afetos em que 

todos os cinco construtos discutidos nessa tese se apresentam (Tabelas 3 e 4).  

Tabela 3. Número de unidades de análise e porcentuais referentes às narrativas autobiográficas (NA) de acordo 
com categorias e subcategorias criadas a priori. 

  Narrativas Autobiográficas (NA) 

  subcategorias 
  at  cr  em  va  mo  total 

C
a
te

g
o
ri
a

s
 

 n %  n %  n %  n %  n %  n % 

RM 3 15,0  9 45,0  8 40,0  - -  - -  20 11,24 

MT 5 8,2  20 32,8  20 32,8  10 16,4  6 9,8  61 34,3 

PM 1 1,0  36 36,7  40 40,8  6 6,1  15 15,3  98 54,5 

total 9 5,1  65 36,3  68 38,0  16 8,9  21 11,7  179 100,0 

 

Destaca-se na Tabela 3 o maior número de unidades de análise que remetem 

a crenças (cr) e a emoções (em). A tabulação das unidades demonstra que esses dois 

construtos foram os mais identificados em todas as três categorias (RM – afetos 

relacionados à matemática; MT – afetos em relação ao ensino e aprendizagem de 

matemática; PM – afetos relacionados às pessoas que se envolvem com a 

matemática e seus contextos sociais). 

Nas narrativas dos professores foram identificadas expressões sobre 

motivação (mo), valores (va) e atitudes (at) em quantidades totais relativamente mais 

baixas do que sobre emoções (38,2%) e crenças (36,3%), com porcentuais em 

relação às 179 unidades de análise respectivos de 11,7%, 8,9% e 5,1%. 

Quanto às categorias, as narrativas indicaram maior atenção dos professores 

ao envolvimento das pessoas com a matemática (PM). Ou seja, identificou-se que os 

professores participantes discorreram, em grande parte – 54,5% das unidades estão 

nessa categoria –, sobre afetos de alunos, pais, parentes, colegas, professores e 

sobre eles mesmos envolvidos com a matemática. 

Por outro lado, a tabulação das unidades relacionadas com os diálogos nos 

grupos focais (GF), embora indique a maior atenção dos professores a respeito do 

Fonte: Elaboração própria. 
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ensino e aprendizagem de matemática (MT), também aponta crenças (cr) e emoções 

(em) como dois construtos afetivos que se destacam (Tabela 4). Crenças e emoções 

somam mais de 95% das unidades categorizadas nos grupos focais.  

Tabela 4. Número de unidades de análise e porcentuais referentes os grupos focais (GF) de acordo com 
categorias e subcategorias criadas a priori. 

  Grupos Focais (GF) 

  subcategorias 
  at  cr  em  va  mo  total 

C
a
te

g
o
ri
a

s
 

 n %  n %  n %  n %  n %  n % 

RM - - 
 

8 57,1 
 

6 42,9 
 

- - 
 

- - 
 

14 10,5 

MT 2 2,4 
 

47 57,3 
 

30 36,6 
 

2 2,4 
 

1 1,2 
 

82 61,2 

PM -  
 

26 68,4 
 

11 29,0 
 

1 2,6 
 

- - 
 

38 28,3 

total 2 1,5  81 60,5  47 35,1  3 2,2  1 0,7  134 100,0 

 

Por certo que, a priori, todos os participantes estão envolvidos com a 

matemática, afinal, ensinam matemática. Mas as suas falas, tanto ao tratarem sobre 

a matemática ou o conhecimento matemático, como sobre o ensino ou a 

aprendizagem de matemática, muitas vezes encaminharam a interpretação aqui 

realizada para esse elemento palpável e abstrato ao mesmo tempo: a ligação, a 

conexão, o abraçamento das pessoas com a matemática. De certo modo, esse 

aspecto se mostra central na presente pesquisa. O próprio pesquisador, ao abrir o 

diálogo com os participantes para os registros dos relatos autobiográficos, encaminha 

as ideias nesse sentido – voluntária ou involuntariamente –, na busca pela relação de 

envolvimento dos participantes com a área. Assim, é possível ver nos excertos a 

seguir, provenientes da introdução realizada pelo pesquisador para o início das 

narrativas autobiográficas, a sua preocupação a respeito:  

... é uma autobiografia narrativa, que você vai narrar a sua vida e a sua 

relação com a matemática... (trecho da abertura feita para a narrativa de 

Emmy, em 1 de março de 2018). 

... você tenta lembrar do seu envolvimento com a matemática... (trecho da 

abertura feita para a narrativa de Henri, em 1 de março de 2018).  

Fonte: Elaboração própria. 
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... sempre em uma certa ótica, que é: Pensando na sua relação com a 

matemática (trecho da abertura feita para a narrativa de Isaac, em 1 de 

março de 2018).  

... um relato autobiográfico da sua história de vida ligada à matemática... 

(trecho da abertura feita para a narrativa de, em 7 de março de 2018).   

... como você se via se envolvendo com matemática de algum jeito... 

(trecho da abertura feita para a narrativa de Euler, em 22 de março de 

2018).315 

Dito isso, o que se vê, mesmo ao relatem sobre a matemática e sobre o ensino 

de matemática, são falas permeadas pelo envolvimento que têm desde a infância com 

a matemática. Não é somente ao argumentarem sobre as pessoas que se envolvem 

com a matemática que falam de envolvimento. Em suas falas, denota-se que esse 

abraçamento com a matemática é constitutivo. Não se trata de algo distante ou 

secundário na constituição desses sujeitos. Não é uma fala em teoria, de e sobre um 

ponto distante, uma situação hipotética, algo imaginado. São expressões que retratam 

uma simbiose. Assim, mesmo que a matemática prescinda desses sujeitos, as 

narrativas e discussões dos participantes indicam – ao contrário e em uma perspectiva 

ampla – a matemática como elemento construtivo, estrutural de suas vidas.  

Tanto em termos absolutos quanto relativamente ao total de unidades de 

análise produzidas, os números sobre as crenças e as emoções a respeito de pessoas 

que se envolvem com a matemática (PM), sobre o ensino de matemática (MT) – ou 

mesmo sobre a matemática (RM) – reforçam a ideia de que esses dois afetos se 

conectam, se retroalimentam, apesar de terem conceituações distintas. Relembrando 

o que diz Philipp (2007) sobre as crenças e emoções: 

Crenças - Entendimentos, premissas ou proposições psicologicamente 
mantidas sobre o mundo, que são consideradas como sendo verdadeiras. 
Crenças são mais cognitivas, sentidas menos intensamente e mais difíceis 
de serem modificadas do que atitudes. Crenças podem ser vistas como lentes 
que afetam a visão de algum aspecto do mundo ou como disposições para a 
ação. Crenças, ao contrário do conhecimento, podem ser mantidas com 
vários graus de convicção e não são consensuais. Crenças são mais 
cognitivas do que emoções e atitudes.  
Emoções - sentimentos ou estados de consciência, distintos da cognição. As 
emoções mudam mais rapidamente e são sentidas mais intensamente do que 
atitudes e crenças. Emoções podem ser positivas (por exemplo, a sensação 

 
315 Os excertos de falas transcritas, ou unidades de análise, são apresentados a partir desse ponto com um pequeno recuo e 
em itálico, no intuito de diferenciar os materiais do restante do texto. Todos os destaques ou negritos são grifos do autor.  
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de “aha”) ou negativas (por exemplo, a sensação de pânico). Emoções são 
menos cognitivas do que atitudes.316 (p. 259, tradução nossa). 

Nessa concepção, “crenças são mais cognitivas do que emoções”, e essas são 

“sentidas mais intensamente”. Essas proposituras, embora necessárias ao processo 

de conceituação, não dimensionam a relação entre esses dois construtos, ao 

contrário, reforçam seu distanciamento.  

Gómez-Chacón (2003), por sua vez, afirma que a relação entre emoções e 

crenças e a aprendizagem de matemática se dá de modo cíclico: as experiências dos 

estudantes durante os processos de aprendizagem provocam reações emocionais 

que são condicionadas por suas crenças e que acabam por influenciar a formação 

delas. Assim, crenças atuam sobre emoções que atuam sobre as crenças. De um 

ponto de vista sistêmico,  

Emoções não são, portanto, respostas biológicas automáticas, mas sim um produto 
de interação social, no qual respostas emocionais são avaliadas e gerenciadas com 
base nas ideologias e princípios de um indivíduo. Essa gestão não se limita à 
expressão; estende-se à experiência emocional. As emoções são o produto das 
avaliações e reavaliações das pessoas com base na experiência, sua rede de apoio e 
confronto social em face de estímulos dados. [...] Emoções não são respostas 
automáticas ou consequência do desencadeamento de processos fisiológicos; elas 
são o resultado complexo da aprendizagem, influência social e interpretação 
individual. [...] As emoções são um construto sociocognitivo, ou seja, sua origem e 
realidade são sociais e são construídas sobre atitudes e papéis sociais transitórios, 
vivenciados como paixões baseadas na linguagem e na moral de uma determinada 
cultura.317 (GÓMEZ-CHACÓN, 2017, p. 46, tradução nossa). 

Na assertiva da autora, as ideologias, os princípios, as avaliações, a 

interpretação individual podem se configurar como elementos das crenças e, portanto, 

representam o aspecto sociocognitivo – e historicamente constituído –, que reverbera 

em emoções, e essas, em contrapartida, em crenças.  

 
316 “Beliefs — Psychologically held understandings, premises, or propositions about the world that are thought to be true. 
Beliefs are more cognitive, are felt less intensely, and are harder to change than attitudes. Beliefs might be thought of as 
lenses that affect one’s view of some aspect of the world or as dispositions toward action. Beliefs, unlike knowledge, may be 
held with varying degrees of conviction and are not consensual. Beliefs are more cognitive than emotions and attitudes. 
Emotions—feelings or states of consciousness, distinguished from cognition. Emotions change more rapidly and are felt more 
intensely than attitudes and beliefs. Emotions may be positive (e.g., the feeling of “aha”) or negative (e.g., the feeling of 
panic). Emotions are less cognitive than attitudes.” 
317 “Emotions are not, then, automatic biological responses, but rather a product of social interaction, in which emotional 
responses are evaluated and managed based on an individual's ideologies and principles. Such management is not limited to 
expression; it extends to emotional experience. Emotions are the product of people's evaluations and reevaluations based 
on experience, their support network, and social confrontation in the face of given stimuli. […] Emotions are not automatic 
responses or the consequence of the triggering of physiological processes; they are the complex result of learning, social 
influence, and individual interpretation. […] Emotions are a social-cognitive construct, that is, their origin and reality are social 
and they are built on attitudes and transitory social roles, experienced as passions based on the language and morals of a 
given culture.” 
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Como abordado no tópico sobre o construto emoções, os afetos dialogam entre 

si, formando sistemas dinâmicos que interagem e intercambiam componentes, 

códigos, produtos etc. Esse diálogo entre construtos do afeto, que entre outras coisas 

também regula a aprendizagem, o comportamento, os próprios construtos afetivos, 

pode ser meta-afetivo.  

Deseja-se deixar demonstrado que diferentes afetos podem interagir em 

relação a determinados objetos, o que representa uma multiplicidade de sentimentos, 

crenças, motivações etc., mas não necessariamente representa uma relação meta-

afetiva. Hipoteticamente, é possível ter medo do professor porque se tem a crença de 

que é um professor muito bravo. Esses múltiplos afetos são sobre o professor, mas 

não são meta-afetivos. O sujeito hipotético não tem medo da sua crença, tem medo 

do professor e tem a crença sobre o professor ser bravo. Caso o sujeito tenha uma 

atitude mais reflexiva em relação ao medo de se expor ao professor, ou mesmo fique 

triste por identificar esse medo que tem do professor, ou acredite que é esse medo 

que tem que o faz ficar bloqueado, esses seriam exemplos de meta-afeto (atitude 

sobre a emoção, ou emoção sobre a emoção, ou crença sobre a emoção).     

Ao abordarem suas histórias de vida relacionadas à matemática, os 

professores constroem suas narrativas elaborando um diálogo entre aspectos mais 

cognitivos e mais afetivos. Ora esses diálogos apresentam múltiplos afetos, ora são 

meta-afetivos. Crenças e emoções parecem formar um par interessante para a análise 

dessas conversas entre afetos e entre a cognição e os afetos.  

A partir de experiências emocionais durante a vida escolar, na graduação e na 

docência, as narrativas dos professores apresentam elementos que indicam a 

conexão entre crenças e emoções, constituindo-se em um sistema afetivo de 

representações318 que pode incluir “(a) configurações que são estados de sentimento, 

(b) maneiras pelas quais elas podem influenciar etapas em outros sistemas 

representacionais, e (c) maneiras de transformá-las com base em ocorrências 

cognitivas.”319 (GOLDIN, 2000, p. 211, tradução nossa). 

 
318 Lembremos que Goldin e Kaput (1996, p. 398, tradução nossa) consideram as representações como configurações não 
isolados, como sistemas simbólicos e representacionais, “altamente estruturados, pessoais e idiossincráticos ou culturais e 
convencionais.[...] uma configuração de algum tipo que, como um todo ou parte por parte, corresponde a, é referencialmente 
associada a, significa, simboliza, interage de uma maneira especial com, ou representa outra coisa.”  
319 “(a) configurations that are states of feeling, b) ways that these can influence steps in other representational systems, and 
(c) ways of transforming them based on cognitive occurrences.” 
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Tome-se o relato de Henry: 

eu acabei indo para matemática como primeira opção, na UFSCAR. E me 

apaixonei pela matéria, porque, por exemplo, eu me lembro, no curso de 

vetores e geometria analítica, que ele demonstrava tudo, eu ficava 

fascinado com as demonstrações, não é? [...] E eu me apaixonava 

pelas demonstrações, sempre gostei muito, me fascinavam os índices, 

as somatórias, os índices e toda aquela parafernália de matrizes. 

NA140PM59em22-HE17 

Sempre fui fascinado pelos meus professores, eu não queria levantar 

nem para ir ao banheiro, para não perder 1 minuto de aula, assim, porque 

eu curtia muito as aulas. NA141PM60em23-HE18 

eles viam que eu tinha paixão por aquilo, eu dava aula, assim, com uma 

empolgação. Hoje, até hoje eu faço isso, eu gosto muito do que eu faço, eu 

sou um personagem lá na sala de aula. E eles ficavam assim, envolvidos 

com a forma que eu lecionava, que eu não deixava nada passar, não é? 

A gente aprofundava bastante as coisas. Mas eu percebi que ao longo do 

tempo as aulas já não tinham mais, não podiam mais ser daquele jeito, não 

é? NA101PM20cr19-HE15 

O processo de formação acadêmica desse professor permeia suas narrativas, 

é um referencial importante nos afetos que tem como docente. As unidades 

destacadas acima principiam por emoções declaradas de paixão, de amor e 

fascinação pela matemática e pelos professores. Há a conexão de suas emoções em 

relação à matemática e às crenças sobre sua identidade, sobre a formação dos 

professores e o estilo das instituições nas quais estudou, vinculando suas concepções 

pessoais ao sentimento que se mostra tão forte, de gostar das aulas, a ponto de não 

querer se ausentar nem para ir ao banheiro – é possível dimensionar os afetos à 

matemática de um aluno que luta contra uma adaptação biológicas evolutiva que é a 

imprescindibilidade da micção? –. Essas representações repercutem em suas crenças 

sobre si mesmo como professor de matemática, mas também nas crenças sobre suas 

emoções e atitudes: acredita que sua paixão e empolgação, seu amor pela 

matemática, são elementos fundamentais para o envolvimento dos alunos. A paixão 

pelas demonstrações, construídas ao longo de sua trajetória como aluno, dialogam 
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meta-afetivamente com os conceitos que tem sobre ela, regulando sua percepção de 

que “ao longo do tempo as aulas já não tinham mais, não podiam mais ser daquele 

jeito”, provocando, portanto, mudanças em sua prática como docente e indicando, 

possivelmente, a construção de um valor.  

Ao tratar de uma memória de seu tempo de estudante na educação básica, 

Emmy relembra de um professor seu que lhe provocou sentimentos negativos e que 

deixaram marcas. Na ocasião, a partir da explicação do seu professor sobre regras 

para o arredondamento matemático, fez uma consideração que colocou em xeque a 

explicação apresentada e provocou um desdobramento afetivo: receio, ansiedade ou 

medo sobre a emoção que poderia sentir caso o professor não gostasse do que iria 

falar. Em seu depoimento, isso fica registrado.  

Eu levantei a mão e falei, ‘mas essa regra não é tão exata assim, porque 

pode dar o resultado diferente’. Ele não gostou, foi meio rígido comigo, 

falou que não, que eu não tinha entendido nada que ele explicou. Na 

verdade, ele não tinha entendido meu raciocínio. NA47MT27em2-EM15    

Isso foi marcante, foi. Eu fiquei um pouco mais tímida, mais retraída 

para dizer o que eu penso, principalmente quando tem muita gente, não 

é? Porque eu falo, ‘Ai meu Deus, e se ele não gostar do que eu falei?’, 

só que, por outro lado foi bom para eu respeitar a opinião do outro, porque 

o que fizeram comigo, eu não gostei, eu jamais vou fazer isso com 

outro. Foi uma experiência negativa, mas que para minha vida com os 

outros, eu jamais vou cometer esse erro, porque foi cometido comigo e isso 

eu não gostei, eu fiquei mais travada. NA48MT28em3-EM16 

eu poderia ter me destacado até mais, talvez, se tivessem me dado as 

asas que hoje a gente dá, que a gente tem essa visão que o professor 

não domina o conhecimento, ele é apenas um... Um orientador, um 

intermediário. Hoje a gente pensa assim, antigamente não era assim. Você 

discordava e só não apanhava. NA85PM4cr3-EM31 

As unidades destacadas trazem as emoções sobre a experiência vivida na aula 

de matemática e sobre o professor (“isso foi marcante... se ele não gostar...  o que 

fizeram comigo, eu não gostei... você discordava e só não apanhava”). Enquanto 

expressa seus sentimentos sobre o que ocorreu, vai construindo um tecido de afetos 
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trançado com as crenças sobre a compreensão do professor e seu comportamento, 

sobre o que pode ter motivado sua timidez (“ele não gostou... foi meio rígido comigo... 

ele não tinha entendido meu raciocínio... eu fiquei mais tímida...”); sobre as atitudes 

que passou a tomar como docente (“foi bom para eu respeitar a opinião do outro... 

jamais vou cometer esse erro...”); sobre as crenças de como poderia ter sido sua 

trajetória se situações como essa não a tivessem bloqueado (“eu fiquei travada... eu 

poderia ter me destacado...”); sobre o papel dos professores (“o professor não domina 

o conhecimento... [é] um orientador”). 

Há múltiplos afetos na narração apresentada, como há o meta-afeto. Sua 

ansiedade não é em relação ao professor, mas em relação a um aspecto afetivo 

desencadeado pelo professor: ter sua fala aceita, aprovada, gostada e, 

consequentemente, ser aceita, aprovada, gostada. Ao dizer ‘Ai meu Deus, e se ele 

não gostar do que eu falei?’, a professora expressa sua emoção sobre a crença de 

que alguém, hipoteticamente, pode ter algum sentimento negativo sobre ela. Ou 

mesmo expressa a emoção (medo) que poderia sentir sobre um possível sentimento 

de rejeição. Esse meta-afeto, por exemplo, é o que parece dar suporte a outras 

crenças de Emmy, como a que tem sobre a sua timidez. 

O meta-afeto tem como possibilidade a estabilização das crenças, a gestão das 

emoções, a regulação da aprendizagem, a possibilidade de influenciar as escolhas na 

carreira, funcionar como um regulador do afeto nas representações dos sujeitos sobre 

o envolvimento com a matemática (DEBELLIS; GOLDIN, 1997; GOLDIN, 2002; 

GÓMEZ-CHACÓN, 2003; HANNULA, 2019). O papel regulador do meta-afeto situa-

se, portanto, nas avaliações, mudanças e adaptações que os sujeitos fazem em seus 

afetos em relação aos contextos, em relação às situações e eventos vivenciados 

(UZUNTIRYAKI-KONDAKCI; KIRBULUT, 2016). Assim, ao recordar uma experiência 

que considera “negativa”, Emmy justapõe emoções e crenças, ressignificando os 

sentimentos negativos de frustração e tristeza do passado com suas escolhas, 

condutas e posições positivas atuais como professora de matemática, materializando, 

em certa medida, aquilo que nomina como professor orientador. Se na época do 

ocorrido e no transcorrer da vida essas emoções e crenças estavam aparentemente 

em polos opostos, a interação entre elas gera outra medida, cria outra grandeza, um 

resultado meta-afetivo.  
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Ao se recorrer ao modelo do Domínio Afetivo de Leder e Grootenboer (2005), 

apresentado novamente a seguir (Figura 32),  é possível ver que as crenças e as 

emoções são colocadas em extremos opostos: a primeira, em um polo de maior 

cognição e menor intensidade afetiva; a segunda, em polo contrário, de maior 

intensidade afetiva e menor cognição.  

Figura 32. Modelo do Domínio Afetivo. 

 

 

Entretanto, os dados numéricos apresentados nas Tabela 3 e 4, indiretamente, 

e a análise das falas dos professores, diretamente, permitem uma releitura do modelo 

do Domínio Afetivo e da impressão de afastamento que a fixidez do desenho 

proporciona (Figura 33).  

O que se propõe é girar horizontalmente o plano leste (+ cognição) e oeste (+ 

intensidade afetiva), para se estabelecer uma nova ótica nessa relação entre crenças 

e emoções: isoladamente os construtos podem ser vistos como mais estáveis e 

cognitivos ou menos estáveis e mais afetivos, mas a imagem que se forma a partir 

desse giro, de uma lente sobre a outra, de um afeto sobre o outro, é de uma 

representação meta-afetiva (canto inferior direito da Figura 33). Enquanto no modelo 

original a representação dos construtos remete a esferas em posições distantes e 

específicas – e ainda que essas posições fossem mantidas –, a releitura proposta na 

Figura 33 é a de enxergar os construtos como lentes que interagem para formar uma 

imagem única e meta-afetiva.320  

 
320 Apesar da escolha ter sido feita relacionando crenças e emoções, o modelo poderia relacionar qualquer outro construto 
afetivo, por exemplo crenças e atitudes, valores e atitudes. 

Fonte: Leder e Grootenboer (2005). 
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Figura 33. Releitura da representação do Domínio Afetivo apresentada por Leder e Grootenboer (2005). 

 

 

Entretanto, também é possível indicar outra leitura: a interpretação que se 

forma a partir do exame de um fenômeno exposto às crenças e às emoções, como 

indicada na Figura 34 (por exemplo, as crenças sobre a geometria e as emoções 

sentidas ao se realizar uma prova que envolve geometria) poderia ser considerada 

multiafetiva ou de múltiplos afetos.  

Figura 34. Esquema interpretativo de fenômenos a partir de uma visão de múltiplos afetos. 

 

 

Multiafeto 

Fonte: Elaboração própria. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Ou seja, não se propõe considerar essas ideias como melhores ou mais 

adequadas, ou de modelos melhores ou piores, mas de reforçar uma leitura dos afetos 

com certa simultaneidade – quer sejam crenças e emoções ou outros afetos –, tanto 

do ponto de vista meta-afetivo quanto de múltiplos afetos. 

Embora tenha sido destacado na Tabela 3 o número de unidades de análise 

sobre emoções como similar ao de crenças, indicando conexão, uma ligação 

semelhante poderia ser proposta sobre os números encontrados para os outros 

afetos. O construto atitudes, por exemplo, de acordo com o modelo tridimensional de 

atitude (TMA), tem elementos emocionais e de crenças. Valores são crenças em ação. 

Motivações são razões, orientações, inclinações para engajamentos e 

comportamentos. Salientar as emoções em conexão com as crenças é recorrer àquilo 

que se destaca mais, ao que salta aos olhos, mas sem significar que só aí reside tal 

elo.  

Tome-se o construto motivação. Esse construto pode ser visto como as razões 

dos indivíduos para comportamentos contextuais (MIDDLETON; SPANIAS, 1999), 

uma inclinação para a ação ou evitação (HANNULA, 2006), um comportamento 

relacionado ao objetivo e às razões relacionadas ao engajamento ou não na disciplina 

(MIDELETON, 2014), algo que impacta as emoções a partir do comportamento, as 

emoções influenciando a cognição e essas modificando a motivação (HANNULA, 

2011), enfim, “a razão pela qual nos engajamos em qualquer demanda, matemática 

ou outra.”321 (HANNULA, 2016, p. 18, tradução nossa). Ou seja, há nesse construto – 

como há nos demais – afetos imbricados, construtos afetivos conectados.  

 Consequentemente, ainda que as Tabela 3 e 4 espelhem a “precisão” dos 

números, interpretá-los desconectados da subjetividade inerente às narrativas, às 

discussões nos grupos focais e ao ponto de vista do pesquisador seria um equívoco.  

Assim, as conjecturas apresentadas por aqui pretendem o seguinte diálogo: de 

que é fundamental interpretar os afetos do ponto de vista meta-afetivo ou em conjunto 

(de um modo multiafetivo), mas sem descaracterizá-los como construtos específicos; 

de que é necessário reconhecer a intercomunicação desses construtos afetivos.  

 
321 “Human beings have interests, goals, and preferences, and these structures serve as templates for whether to put forth 
effort towards mathematical activity and the extent to which efforts are seen as efficacious.”; “…the reason we engage in any 
pursuit, mathematical or otherwise.” 
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Enfim, não se trata apenas de valorizar as interpretações de afetos isolados, 

mas, especialmente, dar ênfase aos afetos a partir de uma análise multidimensional, 

sem vulgarizar o termo meta-afeto.  

O Dr. Pietro Di Martino, pesquisador da Universidade de Pisa, coautor junto 

com a Dra. Rosetta Zan (da mesma universidade) do Modelo Tridimensional de 

Atitude (TMA), observa sobre a relação meta-afetiva no modelo sobre as atitudes: 

Acredito que o meta nível esteja fortemente envolvido no modelo de atitude 
[...]. Por um lado, as relações entre as três dimensões do nosso modelo são 
essencialmente ‘meta’ (afetivas, mas também metacognitivas): por exemplo, 
posso me assustar com um teste de matemática porque tenho um baixo 
autoconceito em matemática e sofro pelas confirmações dessa pobre 
identidade matemática. Por outro lado, considerações meta-afetivas podem 
ser decisivas em algumas ‘opções de prevenção’. Vários estudantes decidem 
evitar qualquer confronto com a matemática porque não querem mais se 

sentir estressados.322 

Nesse sentido, para o Dr. Gerald Goldin,  

o afeto não ocorre isoladamente de atitudes, crenças e valores. Da mesma 
forma, tem sido central para o meu pensamento que os estados afetivos são 
representacionais - ou seja, eles codificam informações sobre a situação e a 
experiência imediata da pessoa. Se escolhermos chamar todas essas 
conexões e todas as codificações ‘meta’, o prefixo ‘meta’ perde sua utilidade, 
pois não diferencia mais o meta-afeto de qualquer outro afeto. Da mesma 
forma, toda cognição seria metacognição, toda matemática seria meta-
matemática e toda física seria metafísica. Por isso, acho importante reservar 
o prefixo ‘meta’ e, em particular, o termo ‘meta-afeto’, para uma classe mais 

restrita de fenômenos.323 

 

6.2 Lentes sobre as perspectivas afetivas dos professores 

 

Em atenção a segunda questão acessória dessa pesquisa, ou seja, “como os 

construtos afetivos inferidos se relacionam com as perspectivas dos professores sobre 

 
322 Comunicação pessoal em 24 de fevereiro de 2020, recebida por correio eletrônico: “I believe that the meta level is strongly 
involved in my and Rosetta’s model for attitude. On the one hand, the relationships between the three-dimension of our 
model are essentially ‘meta’ (affective, but also meta-cognitive): for example, I can be scared by a math test because I have 
a low self-perception in mathematics and I suffer for the confirmations of this poor math identity. On the other hand, meta-
affective considerations can be decisive in some ‘avoidance choices’. Several students decide to avoid any confront with math 
because they don't want to feel stressed anymore.” 
323 Comunicação pessoal em 3 de novembro de 2019, recebida por correio eletrônico: “I agree that affect does not occur in 
isolation from attitudes, beliefs, and values. Likewise, it has been central to my thinking that affective states are 
representational – that is, they encode information about the person's situation and immediate experience. If we choose to 
call every such connection and every such encoding ‘meta-‘, then the prefix ‘meta’ loses its usefulness as it no longer 
distinguish meta-affect from any other affect. Similarly, all cognition would be meta-cognition, all mathematics would be 
meta-mathematics, and all physics would be metaphysics. So I think it is important to reserve the prefix ‘meta-‘, and in 
particular the term ‘meta-affect’ for a narrower class of phenomena.” 
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a matemática, o ensino de matemática, as pessoas que se envolvem com a 

matemática e seus contextos sociais?”, propõe-se explorar três temáticas que 

emergiram da interlocução entre os dados produzidos nas narrativas autobiográficas 

e nos grupos focais. Essas temáticas encontram-se nos metatextos: 

O fenômeno da primeira vez (ou o primeiro baque);  

Alma de professor: a identidade do professor que ensina matemática; 

Matemática na perspectiva do professor: o desafio como valor. 

 

6.2.1 O fenômeno da primeira vez (ou o primeiro baque) 

 

Di Martino e Gregorio (2019) investigaram alunos do curso de matemática 

focando nos aspectos afetivos da transição entre o ensino-médio e a graduação. 

Deram atenção a dois grupos de alunos, os bem-sucedidos – que concluíram o 

primeiro ano do curso de matemática –, e os desistentes – aqueles que abandonaram 

o bacharelado em matemática na Universidade de Pisa (Itália). Os autores 

questionam:  

é particularmente interessante analisar as causas das dificuldades na 
transição matemática: elas estão relacionadas apenas à qualidade do 
conhecimento matemático e das estratégias de aprendizagem desenvolvidas 
no ensino médio, ou devido a alguns outros fatores?324 (DI MARTINO; 
GREGORIO, 2019, p. 828, tradução nossa).   

Segundo os autores, para a compreensão da complexidade dos fenômenos da 

transição para o ensino terciário é necessário incluir nesse quadro, como fator 

importante, os afetos. A partir de narrativas dos alunos e entrevistas semiestruturadas, 

os pesquisadores investigaram o construto atitude na perspectiva do Modelo 

Tridimensional de Atitude (TMA). A pesquisa realizada identificou o que nomearam de 

fenômeno da primeira vez:  

As motivações para as emoções eram frequentemente introduzidas pelas 
seguintes expressões: ‘inesperado’, ‘repentinamente’ e ‘pela primeira vez’. 
Um fenômeno, que podemos chamar de fenômeno da primeira vez, surgiu: 
A experiência de transição para alunos de alto desempenho no ensino médio 
foi caracterizada por várias 'primeiras vezes': na primeira vez em que eles 
não eram os melhores alunos de matemática, você é um dos muitos ou, na 
pior das hipóteses, um dos que têm mais dificuldade; a primeira vez que eles 
entendem pouco ou nada sobre o que estava sendo ensinado ('Lembro-me 

 
324 “It is therefore particularly interesting to analyze the causes of difficulties in the mathematical transition: Are they only 
related to the quality of mathematical knowledge and of learning strategies developed in secondary school, or due to some 
other factors?” 
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do primeiro dia de aulas: o grande número de definições de objetos abstratos 
e gerais como grupos e espaços vetoriais ... fiquei chocado! não entendi 
aonde eles estavam indo com essas coisas' [QS69]); e a primeira vez que 
você experimenta falhas na matemática ('[...] eu nunca tinha estado em 
dificuldades antes, então não sabia como lidar com a situação no nível do 
estudo, mas também no nível emocional [...]' [QS69]). Era uma espécie de 
síndrome pela primeira vez.325 (DI MARTINO; GREORIO, 2019, p. 834, 
tradução e grifo nossos).  

A presente pesquisa também identificou nas falas dos professores o que Di 

Martino e Gregorio (2019) chamam de fenômeno da primeira vez. A partir do ponto de 

vista dos sujeitos da pesquisa, de um modo mais contextual, seria possível renomear 

o fenômeno da primeira vez como o fenômeno do primeiro baque.  

Euler fala das situações vividas no início da graduação:   

Bom, o que eu lembro do começo da minha graduação, que eu entrei um 

mês depois de as aulas terem iniciado [...]. E eu cheguei em uma segunda-

feira e o pessoal da secretaria falou, ‘olha, fica esperto, porque eu acho que 

vocês têm prova na sexta.’ E já foi meu primeiro baque, porque eu tive 

aula com esse professor da segunda, eu e mais um grupo que entrou na 

quarta chamada. De vetores e geometria analítica. A gente chegou lá, já 

estava no capítulo 7, acho, do livro. A gente não tinha livro, não tinha nada, 

não conhecia ninguém, fomos os três lá falar com o professor e a gente 

sente o primeiro baque, a diferença de tratamento, que a gente... [...] os 

do ensino médio, eles têm um cuidado maior com a gente, vamos dizer 

assim. Chegou na faculdade, a gente pediu orientações e não teve nada 

de orientação, não teve nenhuma preocupação, a gente falou, ‘olha, a 

gente chegou agora, é possível adiar essa prova até a gente se ambientar?’ 

Ele negou, a gente falou, ‘se a gente tiver alguma dúvida, a gente pode 

procurar você na sua sala?’ Ele ‘Ah, tem monitoria’, e acabou. Não falou 

nada, não falou quando era, nada, nada. Ele falou, ah... praticamente um 

‘se virem’, não é? A gente já sente o baque. NA96PM15cr14-EU19 

 
325 “The motivations for emotions were often introduced by the following expressions: ‘unexpected’, ‘suddenly’ and ‘for the 
first time’. A phenomenon, which we can call the first-time phenomenon, emerged: The experience in transition for high 
achievers in secondary school was characterized by several ‘first times’: the first time that they were not the best student in 
math, that you are one of the many or, in the worst case, one of those having the hardest time; the first time that they 
understand little or nothing about what was being taught (‘I remember the first day of lessons: the huge number of definitions 
of abstract and general objects as groups and vector spaces … I was shocked! I didn’t understand where they were going with 
this stuff’ [QS69]); and the first time that you experienced failure in mathematics (‘[…] I had never been in difficulty before, 
so I didn’t know how to deal with the situation at the study level but also at the emotional level […]’ [QS69]). It was a sort of 
first-time syndrome.” 
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de matemática eu não esperava que eu tinha que correr tanto atrás, e você 

via uma galera, se você é considerado bom, chega na faculdade, você fica 

ali no mediano para baixo e você fala, meu Deus... o pessoal, era uma... 

parecia que criava uma expectativa que eu não vou conseguir atingir, 

porque você vê que... [...] Eu comecei a pensar comigo, não sou eu que 

sou bom, era o meio que eu estava que não era tão bom e eu me 

sobressaía mais pela média baixa deles do que pela minha capacidade. E 

foi sofrido. As matérias de cálculo eu passei, não reprovei em nenhuma, 

mas sempre, assim, estudando ao máximo, notas no limite, eu estava 

acostumado a 9 e 10, eu estava me acostumando com os 5,5, os 5... vai 

para recuperação, passa na recuperação com 5,2... foi complicado [...] E a 

maioria eram professores que não se importavam muito, como todo 

professor de faculdade, que você não tem esse cuidado, ‘ah, está fazendo 

as lições’... não tem isso, não faz sentido mais isso em uma faculdade, mas 

eles também não se importavam, não tinham um pouco de empatia, ‘ah, 

tive algum problema, dá para gente ver, dá para remarcar’... a maioria não. 

NA135PM54em17-EU30 

Nas assertivas observa-se o questionamento sobre suas competências, sobre 

as crenças sobre si mesmo. Observa-se o autoconceito positivo sobre suas 

capacidades em matemática se transformar em negativo, pois antes, no ensino médio, 

se enxergava como alguém que se sobressaia em relação à turma, e passa, na 

graduação, a ver que “não sou eu que sou bom”.  

Di Martino e Gregorio (2019) comentam sobre situação semelhante, na qual 

estudantes que se identificavam como bons em matemática se deparam com 

resultados negativos durante a faculdade: 

Essa identificação foi questionada repentinamente e de forma abrupta 
durante a transição. O trauma foi realmente difícil de lidar em termos 
cognitivos, metacognitivos (o que eu tenho que fazer?) e emocional. Os 
primeiros resultados negativos dos testes foram frequentemente associados 
ao sentimento de vergonha.326 (p. 834, tradução nossa). 

São, de fato, várias primeiras vezes: a primeira vez que não se enxerga tão 

bom aluno, a primeira vez que não se sobressai, a primeira vez que não tira notas 

 
326 “This identification was questioned suddenly and in an abrupt way during the transition. The trauma was really hard to 
handle in cognitive, metacognitive (what do I have to do?) and emotional terms. The first negative test scores were often 
associated with the feeling of shame.” 
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boas, a primeira vez que tem que estudar mais, a primeira vez que não é tratado da 

forma que era antes, a primeira vez que sofre com essas situações. Ao acentuar que 

“foi sofrido”, Euler expressa emoção sobre as situações enfrentadas pela primeira vez, 

mas também retrata o sentimento de tristeza pela crença que vai sendo 

desconstruída. 

Henry reconhece a existência do problema enfrentado na transição entre a 

educação básica e o ensino terciário: 

Você tem que capacitá-los para que eles tenham o mínimo de impacto lá 

na universidade, porque o degrau é muito grande. Eu vejo que o degrau 

entre o fundamental e o médio, o fundamental II e o médio é grande, e 

do médio para faculdade o degrau também é bem grande. Muitos 

alunos acabam abandonando os cursos no primeiro ano porque eles não 

têm, acredito que o background, não é? Faltam pré-requisitos para eles 

enfrentarem uma matemática ou uma estatística, ou um laboratório... 

enfim... NA38MT18cr13-HE8 

Assim, Isaac também fala do baque na transição, que se traduz pelo contraste 

com sua infância, quando era associado à matemática, o garoto que fazia contas de 

cabeça:  

Com uns 7, 8 anos eu comecei a brincar com número [...] Os familiares 

começaram a achar estranho... não estranho, não é? Começaram a 

incentivar, ‘quanto que é tanto vezes tanto?’ E aí associou meu nome à 

matemática. NA109PM28cr27-IS13 

Ah, nesse caso eu era o centro [...] E eu fiquei associado com matemática, 

‘o Isaac era o que faz conta, era o que sabe matemática’ [...] NA110PM29cr28-

IS14 

Eu senti o baque, eu falei, ‘ih, caramba, agora o buraco é mais embaixo.’ 

O primeiro ano, eu lembro que eu comecei bem, assim, nas matérias que 

eu fui teve uma que eu não consegui, eu não consegui passar em cálculo, 

apesar da primeira prova eu ter ido muito bem, mas eu ainda não tinha a 

disciplina de estudar e, também, como eu tinha feito o processamento de 

dados, você ainda perde umas disciplinas, as coisas foram... no meu ensino 
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médio a parte de matemática foi vista muito por cima. O primeiro ano eu 

sofri, capacidade para aprender a estudar... NA112PM31cr30-IS16 

Sua narrativa a seguir atribui a alguns fatores os resultados nos primeiros anos 

de faculdade: o ensino médio deficiente, sua capacidade em estudar e as limitações 

de saúde:   

Não pensava isso claramente, mas eu vejo hoje que o fato de eu ter 

limitações físicas me deixava com a crença de que eu tinha limites 

intelectuais, porque eu sempre fui, ‘ah, vai correr daqui até ali’, eu não 

conseguia. Eu sempre tive esse bloqueio, e isso eu precisei trabalhar 

muito, eu acho que só agora, com 40 e poucos anos que eu consegui 

enxergar isso, mas na época eu não enxergava. Mas hoje, analisando, eu 

via que eu tinha essa crença, assim, de limitação, porque era muito 

forte. No futebol eu ia para o gol, porque eu não podia correr, começava a 

brincar, tinha uma hora que parar, que eu... estava faltando o ar. Como eu 

passei a infância, dos 8 anos que começou, até os 18 anos, indo para 

hospital... isso ficou muito forte no físico, e quando eu tive na faculdade 

o primeiro corte, assim, eu acho que me deu um baque meio pesado, 

porque eu comecei, eu falei, será que... que eu tenho uma limitação? 

NA114PM33cr32-IS18 

 Os baques fazem Isaac construir crenças sobre os limites para o seu 

desempenho: 

Cheguei onde eu podia... e daqui eu não vou passar... e foi meio... a 

primeira reclamação da vida foi meio esquisita. Veio o segundo ano, eu 

morei em uma república, era em cima de um sebo. O que que ocorreu? Eu 

lia, eu passei um ano mais lendo do que indo para faculdade. NA115PM34cr33-

IS19 

E eu retomei para estudar, mas já com aquela... com aquela coisa da 

limitação, eu não... não me destacava, assim, era um aluno mediano, 

fazia o que tinha que fazer, passava, assim, às vezes, carreguei DP, mas 

eu fazia, eu passava. No final das contas eu passava, fazia aquelas coisas 

absurdas, a gente estudava antes de fazer prova, mas eu convivia também 
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no PET [um programa de tutoria] com os melhores alunos da faculdade, 

isso me ajudava bastante [...] e eu aproveitei isso. NA116PM35cr34-IS20 

No estudo de Di Martino e Gregorio (2019) foram identificados cinco fatores 

atribuídos pelos alunos para as dificuldades no processo de transição: fatores de 

contexto (referentes à especificidade da instituição em que se dá a graduação), 

aspectos de transição (referentes às diferenças entre o ensino médio e a graduação), 

conhecimento inadequado (relacionado à preparação obtida no ensino médio), 

maneira inadequada de pensar matemática (referente às atitudes em relação à 

matemática) e comparação com colegas.  

Segunda a proposição dos autores, a percepção Isaac poderia se enquadrar 

tanto nos aspectos de transição (“ih, caramba, agora o buraco é mais embaixo.”) 

quanto nos dois seguintes, o conhecimento inadequado (“no meu ensino médio a 

parte de matemática foi vista muito por cima”) e a maneira inadequada de pensar 

matemática (“eu ainda não tinha a disciplina de estudar”).  

A crença de Isaac sobre as limitações provocadas por sua saúde e, por 

conseguinte, o impacto delas provocando crenças sobre limitações cognitivas, mostra-

se como um dos elementos centrais da sua percepção sobre falhas no curso de 

matemática. Ao dizer que isso “deu um baque meio pesado”, e que passou a 

questionar “será que... que eu tenho uma limitação?”, mas que pôde aprender “com 

os melhores alunos da faculdade”, é possível interpretar a situação tanto a partir de 

uma lente meta-afetiva quanto de um prisma de múltiplos afetos: emoções negativas 

provocadas pela frustração com resultados e expectativas; atitudes negativas de 

afastamento dos estudos de matemática frente à crença de que limites foram 

alcançados; emoções positivas sobre a atitude de compartilhar suas limitações 

influenciando suas motivações para continuar os estudos.  

Pertencer a um grupo, como observado na narrativa acima, parece ser um 

mecanismo importante para a superação do fenômeno da primeira vez, como 

discutem Di Martino e Gregorio (2019): 

A comparação com os outros parecia inclinar a balança: por um lado, a 
princípio, causou frustração e isolamento (por causa do orgulho ou da 
vergonha); por outro lado, as narrativas dos alunos mostraram que pertencer 
a uma comunidade de estudantes parecia ser um fator-chave para resistir e 
combater as dificuldades. Compartilhar as dificuldades com colegas e 
frequentar grupos de estudo foram incluídos por 67,5% dos alunos bem-
sucedidos nos motivos que os permitiram superar as dificuldades. De fato, as 
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narrativas dos alunos mostraram que o crédito pela superação das 
dificuldades foi atribuído principalmente a dois fatores: o comprometimento e 
os esforços feitos (novos esforços em relação ao ensino médio) e o 
compartilhamento das próprias dificuldades com os outros (professores e 
colegas)327. (p. 839, tradução nossa). 

Recordações de baques apresentadas por Hipatia fornecem pistas para a 

interpretação dos esforços para superação das dificuldades: 

Mas, assim, na faculdade eu não era a melhor aluna, eu tinha que estudar 

muito, nunca fui expert, o top, não. NA102PM21cr20-HI11 

Me prejudicou muito, porque eu não tive matemática. Eu fui fazer um negócio 

de teimosa, só que eu pulei uma fase, você entendeu? Isso me prejudicou 

bastante, porque eu não tinha a base que meus amigos tinham de matriz, 

número complexo. Quando falavam isso, eu falava ‘e agora?’ Eu não aprendi 

nada disso. Eu tinha que estudar e era muito complicado. NA103PM22cr21-HI12 

Ah, os meus amigos se destacaram bastante. Eu não, eu era aquela aluna 

intermediária e, também, porque meus amigos não trabalhavam, eles só 

estudavam e eu trabalhava o dia inteiro e à noite eu tinha que estudar. 

NA104PM23cr22-HI13 

Há, portanto, similitude entre os achados dessa pesquisa com os resultados e 

percepções de Di Martino e Gregorio (2019):  

Por outro lado, as narrativas dos alunos enfatizaram como todas as três 
dimensões que caracterizam a atitude em relação à matemática entraram em 
jogo na transição: sua visão da matemática e seu nível de competência 
percebido eram frequentemente virados de cabeça para baixo durante o 
período de transição, causando fortes reações emocionais. O autoconceito de 
estudantes universitários em matemática é frequentemente arraigado em 
várias experiências escolares anteriores, mas nossos dados mostraram que 
ele ainda preserva sua natureza dinâmica. A partir dos dados, emergiu que o 
autoconceito dos alunos evoluiu durante a transição: a transição do ensino 
médio para o terciário foi um ponto de virada claro para o autoconceito 
matemático dos alunos de alto desempenho. Essa mudança de autoconceito 
matemático geralmente parecia levar a uma crise de identidade e causar 
emoções negativas muito fortes.328 (p. 840, tradução nossa) 

 
327 “The comparison with others seemed to tip the balance: On the one hand, at first, it gave rise to frustration and isolation 
(because of pride or shame); on the other hand, the students’ narratives showed that belonging to a community of students 
appeared to be a key factor in resisting and fighting the difficulties. Sharing the difficulties with peers and attending study 
groups were included by 67.5% of the successful students in the reasons that enabled them to overcome the difficulties. In 
fact, the students’ narratives showed that the credit for overcoming difficulties was mainly attributed to two factors: the 
commitment and efforts one made (new efforts compared to secondary school), and to sharing one’s own difficulties with 
others (professors and peers).” 
328 “On the other hand, the students’ narratives emphasized how all the three dimensions characterizing attitude towards 
mathematics came into play in the transition: their view of math and their perceived level of competency were often turned 
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 Desse modo, encontra-se nas falas de Hipatia a perspectiva sobre a fragilidade 

dos seus conhecimentos, atribuída à formação deficiente durante a educação básica; a 

necessidade de melhora na forma de estudar matemática; a comparação que faz de si 

com colegas – que serve de instrumento para, de algum modo, fortalecer e regular seu 

autoconceito sobre ser, à época, graduanda em matemática. Portanto, seu caminho de 

superação está fincado em um alicerce de múltiplas crenças e emoções, supostamente 

negativas, que talvez possam ter repercutido em um sentimento de conformidade e 

aceitação a respeito de sua trajetória, passando a constituir-se em uma atitude positiva 

frente à aprendizagem de matemática e uma motivação para dar continuidade à 

graduação. Assim, as crenças e emoções sobre si, as crenças e emoções sobre os 

colegas, as crenças e emoções sobre a matemática, as crenças e emoções sobre os 

resultados alcançados balizaram novas atitudes e motivações que permitiram a Hipatia 

lidar com o fenômeno da primeira vez. 

Clark e Lovric (2008), no artigo “Sugestão para um Modelo Teórico para 

Transição Secundária-Terciária em Matemática” (Suggestion for a Theoretical Model for 

Secondary-Tertiary Transition in Mathematics), procuram determinar se a noção de rito 

de passagem pode auxiliar a melhor compreensão dos problemas de transição 

matemática e fornecer lentes pelas quais seja possível examinar esse processo. O 

modelo dos autores sugere 

que se possa analisar problemas e questões da transição estudando sua 
dinâmica nos três estágios constituintes da transição: 
• separação (do ensino médio); esse estágio ocorre enquanto os alunos ainda 
estão no ensino médio e inclui a antecipação da próxima vida universitária; 
• fase liminar (do ensino médio à universidade) inclui o final do ensino médio, 
o tempo entre o ensino médio e a universidade e o início do primeiro ano na 
universidade; 
• incorporação (na universidade) inclui, aproximadamente, o primeiro ano em 
uma universidade.329 (CLARK; LOVRIC, 2008, p. 35, tradução e grifos nossos). 

Assim, Clark e Lovric (2008) afirmam o choque é inevitável durante a transição, 

mas que isso vale a pena:  

 
upside down during the transition period, causing strong emotional reactions. University students’ self-concept in 
mathematics is often ingrained in several previous school experiences, but our data showed that it still preserves its dynamic 
nature. From the data, it emerged that students’ self-concept evolved during the transition: The secondary–tertiary transition 
was a clear turning point for the mathematical self-concept of high achievers. This mathematical self-concept shift often 
appeared to lead to an identity crisis and to cause very strong negative emotions.” 
329 “… suggests that one could analyse problems and issues in transition by studying their dynamics within the three 
constituent stages of transition: separation (from high school); this stage takes place while students are still in high school, 
and includes anticipation of forthcoming university life; liminal phase (from high school to university) includes the end of high 
school, the time between high school and university, and the start of first year at a university; incorporation (into university) 
includes, roughly, first year at a university.” 
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A primeira, e certamente uma das mensagens mais importantes que 
precisamos extrair do modelo, é que não existe uma transição suave e que isso 
nem é necessariamente desejável. O choque é inevitável, devemos reconhecê-
lo e lidar com isso. Devemos dizer aos nossos alunos, em termos inequívocos, 
que (para a maioria, se não para todos) o primeiro semestre / primeiro ano na 
universidade (e mais!) será uma experiência estressante, exigente e de 
mudança de vida, exigindo muitas mudanças e ajustes, e será doloroso de 
várias maneiras. Mas também devemos convencer nossos alunos de que tudo 
isso, no final, valerá a pena.330 (CLARK; LOVRIC, 2008, p. 28-29, tradução 
nossa).  

A transição na matemática do ensino médio para a da universidade, como 

momento no mínimo singular, é sensível para muitos alunos, mesmo para os que têm 

bom aproveitamento nessa disciplina ao final da educação básica (GREGORIO; DI 

MARTINO; IANNONE, 2019). Assim, os resultados da presente tese acabam por inseri-

la no rol de pesquisas que procuram compreender esse processo de transição.  

Nesse sentido, considerar aspectos como os presentes no modelo do rito de 

passagem, de Clark e Lovric (2008), pode servir de norte não só às pesquisas sobre 

afetos na educação matemática ou às políticas públicas voltadas ao abandono escolar 

e à evasão de alunos nos cursos de nível terciário, como também pode permitir o auxílio 

às pessoas que se envolvem com o ensino e a aprendizagem de matemática, como 

professores, gestores escolares, alunos e suas famílias. 

  

6.2.2 Alma de professor: a identidade do professor que ensina matemática 

 

 Identidade tem sido um conceito emergente em pesquisas sobre afetos 

relacionados com a matemática (HANNULA et al., 2018). Segundo Nacarato et al. 

(2018), o tema identidade profissional faz parte do cenário de pesquisas relacionadas 

à formação de professores de matemática no Brasil e no mundo.  Assim, identidade 

do professor de matemática vem configurando-se em um campo de pesquisas em 

crescimento, focado em aspectos como o conhecimento do professor, as TICs, o 

currículo, mudanças no engajamento com a prática profissional ou em programas de 

formação e desenvolvimento (SKOTT et al., 2018). O construto pode ser visto como 

um quadro amplo relacionado à história de vida do professor e que conecta a 

 
330 “The first, and certainly one of most important messages we need to take from the model, is that there is no such thing 
as a smooth transition, and that this is not even necessarily desirable. Shock is inevitable, we must acknowledge it and deal 
with it. We must tell our students, in no uncertain terms, that (for most, if not for all) the first semester/first year in university 
(and longer!) will be a stressful, demanding, life-changing experience, requiring many changes and adjustments, and it will 
be painful in many ways. But, we should also convince our students that all this, in the end, will be worth it.” 
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capacidade cognitiva docente aos seus afetos (GROOTENBOER et al., 2006; 

GROOTENBOER; ZEVENBERGEN, 2008).   

Tendo como perspectiva o construto identidade, é possível reconhecer na 

perspectiva de Isaac um paralelo entre o termo e o que o docente expressa como 

alma de professor: 

Um dia eu estava indo dar uma aula particular, encontrei esse professor, 

depois da graduação [...], ele chegou e falou, ‘que você está fazendo?’, eu 

falei ‘estou trabalhando no banco tal...’ e ele falou ‘quando você vai pedir 

as contas?’, ‘não sei’. Eu achei estranho, não é? Pedir as contas? Eu estou 

bem lá, no banco, fazia tudo... e ele falou ‘ah, você vai pedir as contas, 

você tem alma de professor’. Ele que falou ‘não adianta, você tem alma 

de professor. Você pode estar em um banco, uma hora você vai sair’, e 

ele falou isso e eu já estava quase 1 ano e meio no banco, e não fiquei 

mais 6 meses lá, acabei... Me impactou, porque eu sempre... como eu 

dava aula particular, eu sempre gostava de aula, eu sempre gostei de 

aula, sempre gostei de dar aula. NA154PM73em36-IS23 

 O que quis dizer seu ex-professor ao afirmar que ele tem alma de professor? 

Que elementos foram percebidos em suas atitudes, expressões, falas, produções ao 

longo do tempo de convívio que permitiram essa conclusão? Teria sido apenas uma 

coincidência? Para Isaac, não. Esse simples acaso o impactou, fez com que muitos 

anos depois ainda relacionasse sua trajetória como professor de matemática a um 

ponto no tempo, a uma situação muito específica e de valor singular, quase um 

chamamento inescapável. Ser professor, identificar-se com a profissão, com o seu ex-

professor, perceber-se professor de matemática... A alma como uma alegoria para a 

identidade de professor. 

 Dolan (2007), em artigo sobre a história do debate mente/corpo nas 

neurociências, reforça a ideia da relação da identidade com o termo alma: 

A alma humana historicamente - filosoficamente e teologicamente - tem sido 
associada à essência do indivíduo; a alma é o que torna a pessoa mais do 
que uma máquina, o que constitui a individualidade. O que os escritores 
antigos chamavam de ‘espírito animal’ da mesma forma forneceu o ‘princípio 
vital’ que animava a vida. Entendimentos anatômicos e fisiológicos da 
estrutura e função do cérebro estabeleceram-no ainda como a ‘sede da alma’, 
devido a uma maior compreensão de seus poderes cognitivos. Como órgão 
de reflexão, meditação e memória, o cérebro se torna sinônimo do que define 
o eu através da existência da consciência - da mente. Assim, o cérebro tem 
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sido associado a uma série de conceitos transcendentes - alma, espírito, 
mente e consciência - todos relacionados de maneiras fundamentais entre si, 
tanto em termos de localização percebida no cérebro quanto em relação à 
maneira como cada um trabalha, em última análise, para definir a pessoa a 
quem o cérebro pertence.331 (DOLAN, 2007, p. 2, tradução nossa). 

Embora o autor não tenha tratado de afetos, resta claro que é no cérebro que, 

juntamente com a “reflexão, meditação e memória”, eles ocorrem também como 

definidores do eu, da “pessoa a quem o cérebro pertence”.  

Segundo Kaplan e Garner (2018), o conceito de identidade do professor tem 

sido uma temática importante nas pesquisas sobre a motivação dos professores para 

ingressar na profissão, para aprender a ensinar e adotar práticas pedagógicas, bem 

como lidar com mudanças de políticas públicas. Para Francis et al. (2018), os campos 

relacionados com a formação de professores, a psicologia educacional, a liderança 

educacional e o de estudos em políticas públicas têm dado atenção a esse conceito, 

reconhecendo a identidade do professor como um “fator crítico que molda e é moldado 

pela vida profissional dos professores, qualidade do ensino, motivação para ensinar, 

tomada de decisão na carreira e vontade e capacidade de manter o compromisso.”332 

(p.133, tradução nossa).  

A partir dos anos 2000, segundo Hannula et al. (2016), surgiram várias linhas 

de pesquisa sobre identidade de professores relacionadas à matemática, como a 

respeito de: (a) professores pré-serviço do ensino fundamental; (b) professores pré-

serviço de matemática; (c) professores do ensino fundamental em serviço, (d) 

professores de matemática em serviço e (e) educadores de professores. 

A definição de identidade do professor tem seguido as abordagens teóricas do 

conceito, com perspectivas pós-estruturais, psicanalíticas ou de múltiplas áreas, mas, 

geralmente, tem sido tratada como “uma maneira de pertencer a diferentes 

comunidades de prática e uma atividade de participação nelas”333 (HANNULA et al., 

 
331 “The human soul has historically—both philosophically and theologically—been associated with the essence of the 
individual; the soul is what makes the person more than a machine, what constitutes individuality. What ancient writers 
called the ‘animal spirit’ similarly provided the ‘vital principle’ that animated life. Anatomical and physiological 
understandings of the structure and function of the brain have further established it as the ‘seat of the soul’ because of an 
increased understanding of its cognitive powers. As an organ of reflection, meditation, and memory, the brain becomes 
synonymous with what defines the self through the existence of consciousness—of mind. Thus, the brain has been associated 
with a range of transcendent concepts—soul, spirit, mind, and consciousness— all relating in fundamental ways to one 
another, both in terms of their perceived location within the brain, and because of the way each works ultimately to define 
the person to whom the brain belongs.” 
332 “It has been acknowledged as a critical factor that shapes and is shaped by teachers’ professional lives, quality of their 
teaching, motivation to teach, career decision-making and their willingness and capacity to sustain commitment” 
333 “… seeing identity as a way of belonging to different communities of practice and an activity of participating in them.” 
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2016, p. 16, tradução nossa). Definições de identidade, de acordo com Hannula et al. 

(2016), vão desde a ideia de coleções de histórias significativas e reificadoras sobre 

pessoas à percepção sobre si, modos de ser, crenças etc.  

Grootenboer e Marshman (2016) afirmam que o poder da identidade como 

conceito reside no fato de que 

pode reunir uma série de aspectos que são fundamentais para a 
compreensão da educação matemática. Identidade é uma ideia unificadora 
que reúne dimensões múltiplas e inter-relacionadas que incluem crenças, 
valores, atitudes, emoções, disposições, cognição, capacidades, habilidades 
e histórias de vida. Embora cada um desses aspectos tenha sido considerado 
independentemente em muitos estudos no ensino de matemática, a natureza 
mais abrangente e holística da identidade captura a multidimensionalidade e 
a complexidade do ensino e aprendizagem de matemática.334 (p. 27-28, 
tradução nossa).  

Desse modo, os autores completam o raciocínio tomando a identidade como 

um conceito amplo e unificador que inclui a interconexão das dimensões cognitivas, 

psicomotoras e afetivas: “como as pessoas se rotulam e se entendem (por exemplo, 

sou professora, sou má em matemática) e como uma pessoa é reconhecida e vista 

por outras pessoas (por exemplo, ela é boa em matemática, ele é alto).”335 

(GROOTENBOER; MARSHMAN, 2016, p. 29, tradução nossa). 

Nas duas unidades de análise destacadas abaixo, variados elementos do afeto 

se apresentam enquanto Isaac discorre sobre suas razões para escolher a área como 

caminho profissional:  

No [ensino] médio que eu comecei a pensar em estudar matemática 

mesmo, eu fui fazer processamento de dados, eu gostava de computação, 

mas eu pensei que é um curso que você vai fazer para sua vida, eu achei 

que era uma coisa... vem a parte romântica, não é? Achei que ah, fazer 

uma faculdade para mexer no computador, não achei muito legal, para 

mexer em uma máquina. Falei, eu vou fazer matemática, que é uma coisa 

 
334 “The power of identity as a concept is that it can bring together a range of aspects that are fundamental to understanding 
mathematics education. Identity is a unifying idea that brings together multiple and interrelated dimensions that include 
beliefs, values, attitudes, emotions, dispositions, cognition, abilities, skills and life histories. While each of these aspects have 
been considered independently in many studies in mathematics education, the more comprehensive and holistic nature of 
identity captures the multi-dimensionality and complexity of mathematics teaching and learning.” 
335 “… but we will take a broad view and simply see identity as how people label and understand themselves (e.g., I am a 

teacher, I am bad at maths), and how an individual is recognised and viewed by others (e.g., she is good at mathematics, he 
is tall).” 
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mais... é uma ciência. Eu pensei assim... eu pensava na parte romântica 

da matemática. NA177PM96mo13-IS30 

eu achava bonito, eu sempre gostei de padrões, e eu comecei a ver 

que a matemática tinha uma beleza, eu comecei a gostar mesmo de 

problemas matemáticos, do que eu aprendi ali no ensino médio, não é? 

Eu falei, ‘ah, isso aí está aprofundado’, eu achava bonito mesmo, e achava 

mais digno você ir para matemática do que ir para computação. NA2RM2at2-

IS1 

Ao passo que apresenta sua crença sobre a matemática, Isaac demonstra 

consciência a respeito da própria possibilidade de escolha (“achava mais digno”), 

denotando sua motivação para envolver-se com a matemática como fortemente 

impactada por seus sentimentos, de gostar de padrões e problemas, de existir uma 

“parte romântica da matemática”. Há em suas assertivas elementos que permitem a 

leitura do construto motivação, mas também de atitude, pois estão presentes os 

componentes do modelo tridimensional de atitude (TMA): a disposição emocional, a 

percepção de competência e a visão sobre a matemática. Sua fala, assim, aponta 

diferentes elos entre os afetos que compõem o amalgama da sua alma de professor. 

A alma de professor parece principiar sua constituição ainda nos primeiros anos 

da vida de criança. A professora Emmy expressa uma das suas primeiras influências 

na trajetória como professora de matemática relembrando da infância e das atividades 

que realizava com seu irmão. Ela destaca aquilo que já tinha como crença sobre o 

papel do professor e seus sentimentos por números:  

Quando você me perguntou da minha história com a matemática foi 

automático eu já começar a lembrar da minha infância, e dois momentos 

apareceram rapidamente, que foi quando eu dava aula para o meu irmão, 

eu tinha uma lousa, um quadro negro, um quadro verde. Eu morei em 

casa, eu pendurava aquele quadro, eu pegava uma mesa e colocava o meu 

irmão. Ele tem quatro anos a menos que eu. Se eu tinha uns 8 ou 9 ele 

tinha uns 5. Cinco anos mais ou menos. E o meu vizinho, o amiguinho do 

meu irmão. E a matéria que eu dava era matemática, a gente fazia 

contas, tudo. [...] eu tinha uma fascinação por número. NA13RM13em1-EM4 
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Tinti e Manrique (2019) identificam influência semelhante para a construção da 

identidade docente em uma professora que participou de sua pesquisa. Ao analisarem 

as falas da professora Amanda, reconhecem que “o brincar de escolinha com amigos 

durante a infância, atividade que desencadeou processos de imaginação e que a 

impulsionaram, na fase adulta, a iniciar o curso de magistério e, posteriormente, 

licenciatura em Matemática” (p. 394) foi a primeira influência em sua trajetória docente. 

Os autores também observam a figura de um “professor modelo” na vida da professora 

Amanda como elemento de ascendência para a escolha da profissão. Tal qual 

identificado pelos autores, na narrativa de Hipatia observa-se a influência culposa da 

sua ex-professora na opção pela carreira docente: 

Ah! É verdade! A professora de matemática do Santa Cecília, ela fazia 

isso, ela explicava justamente como a minha mãe tinha falado para que eu 

fizesse, passo a passo. Ela me ajudou muito, mais ainda do que eu já 

sabia. E isso foi, na minha cabeça, tipo assim, ó, você está no caminho 

certo. Se você fizer isso você nunca vai errar. Ela sempre me deu essa 

oportunidade. De falar, nossa! Isso mesmo! Olha o seu caderno, impecável! 

Olha, você assim vai longe! E ela me incentivou. Não a fazer matemática, 

mas quando eu fui optar pela matemática eu lembrei dela, eu falei, ‘ah, 

a culpada foi ela.’ NA144PM63em26-HI19 

Podendo ser iniciado na infância e inspirado direta ou indiretamente pelos 

professores com os quais são vividos os anos escolares, o processo de estruturação 

da identidade docente é um percurso contínuo e influenciado por vários elementos 

que impactam de maneira distinta cada sujeito. A seguir, Emmy deixa claro que se 

vale da interação com os alunos para essa construção e que dar voz ao outro é um 

valor significativo para a sua identidade. Para a composição desse valor, recorda-se 

especialmente do ocorrido com um professor que não lhe deu ouvidos e reafirma sua 

convicção na importância da sua atitude de deixar os alunos se expressarem: 

eu como professora só tenho 3 anos, e eles que estão me ensinando a ser 

professora, o que eu posso falar e o que eu não posso, como devo falar, 

para não acontecer o que aconteceu comigo, que eu discordei do 

professor e ele ficou muito bravo, jamais eu fico brava. Discordou? 

Não, vamos fazer assim, me explica como você pensou. Vem aqui na 

lousa... sempre assim, sempre ouvindo. Quando um aluno fala uma 
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resposta incompleta eu pergunto, ‘Quem gostaria de complementar a 

resposta do aluno?’, eu jamais falo ‘Está errado’, eu falo ‘vamos 

complementar’, para eles sempre terem a liberdade de se expressar. 

NA23MT3at3-EM9 

Tanto que hoje um cuidado que eu tomo é sempre ouvir, ‘como que esse 

aluno pensa? Como que aquele aluno pensa?’ Volta e meia eles ‘tia, mas 

eu pensei diferente’. [...] eu falo assim, ‘nossa, que maravilhoso, você 

pensou diferente de mim e conseguiu o mesmo resultado, vamos explicar 

para os amigos porque vai que eles gostam mais da maneira de você 

pensar’. [...] Eu falei ‘vem cá me explicar’. Por quê? Porque eu sofri isso. 

NA47MT27em2-EM15 

  Emmy expressa sua crença na importância da escuta ao aluno, da atenção, 

inclusive, aos aspectos emocionais:      

É, você tem que ir lá e conversar. A primeira coisa é chegar, ‘oi, tudo 

bem, não é? Não é assim que a gente faz? Está tudo bem com você?’, a 

primeira coisa é, você pergunta se está tudo bem. ‘O que que está 

acontecendo? Por que que você está de cabeça baixa?’, ele vai falar, ‘aí, 

professora’... GF27MT13cr11-EM6 (Img3) 

Na compreensão da construção da identidade do professor, alguns elementos 

se sobressaem, algumas contradições e conflitos demonstram o quão dinâmico e 

contínuo é o processo dessa estruturação. Ser docente de matemática se apresenta 

também nos dilemas das relações de vínculo com os alunos.  

Emmy, que falou de sua preocupação em estar próxima, em ouvir, demonstra 

a seguir os sentimentos contraditórios de relacionar-se ou não com os alunos: 

Eu acho que eu sempre foco mais na matéria, na parte... não no 

relacionamento. O relacionamento é uma consequência para mim. Eu vejo 

que tem professores que é ao contrário, eles desenvolvem um 

relacionamento, bate papo etc., e depois... eu não. Eu tento fazer coisas 

diferentes para que eles gostem. Eu tenho aluno que fala, “Tia, eu não 

gosto de matemática, mas eu adoro você”, “tia, hoje você trouxe um 

desafio?” [...] Porque eu sei que matemática é difícil, ainda tem isso, eu dou 

uma matéria que a maioria não quer. NA89PM8cr7-EM35 
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Sua concepção de que o foco é a matéria e o “relacionamento é uma 

consequência” mostra-se frágil, pois expressa claramente que o aluno não gosta da 

matemática, mas adora ela – não é algo qualquer, só um gostar; não é uma emoção 

pequena: é de adoração –. Afinal, ao se recorrer às ideias da professora, por que o 

aluno gostaria de matemática se é algo “difícil”, uma matéria que “a maioria não quer”? 

Na construção da identidade de professor, é possível observar a preocupação 

com o controle das emoções, com a exibição ou não de sentimentos negativos, como 

o de ser/estar bravo. Em uma unidade destacada anteriormente, Emmy contrasta a 

crença sobre suas emoções com o conceito que tem do professor, evidenciando 

aquilo que não deseja encontrar em si mesma: “... eu discordei do professor e ele ficou 

muito bravo, jamais eu fico brava”. É uma avaliação meta-afetiva.  

Emmy reforça esse aspecto declarando suas crenças sobre suas 

características emocionais positivas (de que é carinhosa e paciente), enquanto 

mantém a crença de que “a maioria dos professores de matemática é brava” e que 

esse elemento está relacionado com as questões de disciplina em sala de aula: 

O professor bravo, entra na parte da disciplina. Tem alunos que exigem 

que você mude, tiram você da sua zona de conforto para que você consiga 

ministrar matemática. E tem turma que mesmo você saindo da zona de 

conforto você não consegue. Não é o meu perfil, eu não sou brava, eu 

sou carinhosa, eu tenho muita paciência, eu já ouvi isso de professores 

que assistiram minha aula, e falaram ‘nossa, você tem muita paciência’. Eu 

passo na mesa, eu sento, eu puxo uma cadeira, mas a maioria dos 

professores de matemática é brava. NA88PM7cr6-EM34 

No excerto a seguir, o meta-afeto aparece na recordação sobre o início na 

profissão como docente, no qual Emmy apresenta também outros sentimentos sobre 

emoções negativas que enfrentou. Ao principiar seu trabalho com uma turma e 

substituir um professor que ela adjetiva como querido pelos alunos, vivenciou a forte 

emoção de pânico por conceber que os alunos não a aceitaram e que, assim, sofreu 

rejeição: 

eles tinham como referência um professor, que era querido, pelo que eu 

percebi, e eu era uma intrusa que estava chegando [...]. E eu tive 
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dificuldade com algumas classes [...] porque eles cantavam ‘Tio Cláudio336! 

Tio Cláudio!’. Foi difícil! Isso se chama superação, eu chorei [...] ‘gente, eu 

não vou entrar nessa sala, não tenho condição.’ [...] Eles não me 

aceitaram. [...] eu não sei o porquê eles se juntavam contra mim. Eu 

podia fazer o que fosse, eu podia inovar, eu podia dar iPad, mas eu não 

era o Cláudio. A referência era o Cláudio e eu não tive o jogo de cintura 

para falar, ‘bom, está bom... vocês estão com saudades do Cláudio? 

Vamos fazer uma cartinha para o Cláudio’... eu não tive um jogo de cintura. 

Eu falei, ‘bom, vocês não querem que eu dê aula?’ [...] eu falei, ‘Vamos sair. 

Quantos alunos hoje vão sair para Estudo Dirigido?’ Eu não tive o jogo de 

cintura de lidar com a rejeição. NA49MT29em4-EM17 

eles tinham uma imagem que eu era muito boazinha, e quando eu 

enfrentei dizendo que quem não quisesse ter aula comigo, eu ia tirar para 

ED337, houve o silêncio. Mas só que aquilo, eu não consegui diluir isso, 

absorver isso. Quando eu cheguei em casa eu comecei a chorar... Eu não 

consegui lidar com a rejeição, eu tinha medo de entrar na classe e eles 

cantarem. NA50MT30em5-EM18 

‘Tio Cláudio...’, isso eu nunca vou esquecer. Eu liguei e falei a verdade 

para a Diretora, eu falei, ‘eu entrei em pânico’ [...]. Eu entrei em pânico, 

eles me despertaram pânico. NA51MT31em6-EM19 

Destaca-se acima outro elemento importante que está conectado com aquilo 

que Emmy parece considerar um valor na identidade do professor: não ser bravo, 

manter a calma, ouvir o aluno. Ao expressar que não teve jogo de cintura por se sentir 

rejeitada, confirma que considera sua atitude arbitrária – de encaminhar os alunos 

para ED – e em conflito com seus valores (entre ser “boazinha” e “brava”; entre ouvir 

o outro e ser autoritária), de modo que esses componentes a incapacitam, a fazem 

chorar, a levam ao medo e ao pânico.  

Externalizar esses sentimentos também pode ser um ponto de conflito entre 

aquilo que se tem de expectativa sobre a própria identidade e aquilo que sente o 

 
336 Nome fictício. 
337 ED – Estudo dirigido. Na escola em que trabalhava, por atitudes ou comportamentos incompatíveis com as regras de sala 
de aula e da aula corrente, os alunos eram encaminhados para outros espaços para continuar suas atividades até que 
pudessem retornar à classe, caracterizando o que era chamado de ED.  
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professor. Por exemplo, comentando uma imagem apresentada no grupo focal 

(imagem 6 presente na Figura 28), na qual uma pessoa está com as duas mãos na 

cabeça e com um rosto de desespero338, os sujeitos da pesquisa se questionam das 

possibilidades de controle das emoções ou do nível de expressão dos sentimentos 

em sala de aula. Nas falas de Euler, Isaac e Emmy observam-se esses aspectos: 

Você está explicando para algum aluno, ou você está no meio de uma 

explicação importante para as pessoas e tem uma interrupção do tipo, 

‘posso ir ao banheiro?’, ‘para quê que eu vou usar isso na minha vida?’. E 

quebra a sala, assim, no sentido de… ou alguém faz uma gracinha, e 

aquela explicação ou a turma se perde facilmente e você tem que manter 

o controle, mas a sua alma está desesperada assim, ‘não acredito que 

está essa bagunça’, vamos dizer assim. GF75MT61em12-EU12 (IMg6) 

Ah, em sala de aula também pode ocorrer isso, não é? Você explicar 

alguma coisa e… [...] Ali, pelo semblante, ele perdeu a fé na humanidade, 

não é?  Mas… tem momentos em que você não faz assim, mas você está 

assim, mas não pode demonstrar isso fisicamente, não é? Seria uma 

foto da sua alma, mas no seu corpo você não está dessa forma. 

GF34MT20cr18-IS13 (IMg6) 

Ah, ele não pode surtar desse jeito, não é? Assim, os alunos não podem 

perceber isso…  GF39MT25cr23-EM11 (IMg6) 

[Sobre poder ou não externalizar emoções] Não nesse nível. G35MT21cr19-

IS14 (IMg6) 

Hagenauer e Volet (2014), na pesquisa intitulada “’Não escondo meus 

sentimentos, mesmo que tente’: uma visão da emoção do professor formador” (‘I don’t 

hide my feelings, even though I try to’: insight into teacher educator emotion display), 

na qual investigaram, entre outros aspectos, como os professores usavam estratégias 

de regulação emocional para gerenciar a intensidade de suas emoções 

experimentadas, apresentam aspectos conectados com a regulação da emoção de 

raiva (bravo – “angry”) e da exigência do mascaramento das emoções:  

No geral, os participantes também relataram acreditar que as emoções 
negativas devem ser exibidas de acordo com as normas sempre que 
possível, para manter o mais alto grau possível de autenticidade e para atingir 

 
338 “Ele está desesperado...”, diz Emmy (GF40MT26cr24-EM12). 
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seus objetivos educacionais (por exemplo, manter um ambiente de sala de 
aula eficaz). Consequentemente, muitos relataram que uma demonstração 
de emoção aceitável era frequentemente acompanhada de uma regulação 
negativa da emoção em termos de intensidade ou agressão (por exemplo, 
conversando calmamente com os alunos quando estavam com raiva, em vez 
de gritar com eles). No entanto, a maioria também relatou que algumas 
situações exigiam um mascaramento completo das emoções, principalmente 
se essas emoções eram percebidas como incompatíveis com o 
profissionalismo do professor (por exemplo, ter preferências pessoais) [...].339 
(HAGENAUER; VOLET, 2014, p. 270, 271, tradução nossa).  

Não fica claro nas falas dos professores se estão preocupados 

necessariamente com o controle e expressão das suas emoções como uma 

necessidade de se sentirem saudáveis (reduzindo o estresse, por exemplo), ou se a 

preocupação está na própria exposição, na incompatibilidade entre a expressão e 

aquilo que têm de crença sobre o profissionalismo do professor.  

Emmy, que disse que sentiu medo (“eu tinha medo”) e pânico (“eu entrei em 

pânico”), por exemplo, teve que lidar não apenas com as emoções sobre a crença de 

que estava sendo rejeitada, como com a “demonstração de emoção aceitável [...] 

acompanhada de uma regulação negativa da emoção em termos de intensidade”, ou 

seja, com a necessidade de “mascaramento completo das emoções” (HAGENAUER; 

VOLET, 2014, p. 270, 271, tradução nossa). É possível conjecturar que esse conflito 

afetivo, entre não poder se expor “nesse nível”, como diz Isaac, de que “os alunos não 

podem perceber isso”, como expressa Emmy, somado ao senso comum de que a 

matemática é algo racional, apenas cognitivo, retroalimenta as crenças de que “a 

maioria dos professores de matemática é brava” (na visão de Emmy). Nesse processo, 

a identidade do professor vai sendo construída para mascarar as emoções, porque 

socialmente isso é visto como uma fragilidade, como falta de profissionalismo.  

Todos os professores de matemática são vistos como bravos? Não. Mas há 

esse senso? Sim, até entre professores que ensinam matemática. Não parece ser o 

caso de que o professor de matemática seja uma pessoa brava e por isso escolhe a 

área – recorde-se que os professores falam de amor, de beleza, de emoções e 

sentimentos sobre a matemática! –. Mas há a possibilidade de que um conjunto de 

 
339 “Overall, participants also reported believing that negative emotions should be displayed in a norm-accordant way 
whenever possible, to maintain the highest possible degree of authenticity, and to achieve their educational goals (e.g., 
maintaining an effective classroom environment). Accordingly, many reported that an acceptable emotion display was 
frequently accompanied by a down-regulation of the emotion in terms of intensity or aggression (e.g., talking calmly with 
students when feeling angry, instead of shouting at them). However, the majority also reported that some situations required 
a complete masking of emotions, in particular if these emotions were perceived as incompatible with teacher professionalism 
(e.g., having personal preferences) or if the emotions were triggered by circumstances outside the classroom setting (e.g., 
stress with one’s partner)” 
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imposições e expectativas histórico-sociais levem a comportamentos reconhecidos 

como os de uma pessoa brava, talvez de modo inescapável para alguns profissionais. 

Os elementos postos demonstram que aspectos centrais da identidade do 

professor são afetivos, ainda que os professores lancem mão de outros componentes 

também importantes, como o de suas responsabilidades com o conteúdo, para 

expressarem aquilo que pensam sobre o papel do professor. Ao tratarem do interesse 

do aluno em relação à aula de matemática, os sentimentos de derrota, de perda, de 

decepção consigo mesmo, de dor e da necessidade da busca interna por respostas 

são expressos por Henri e Isaac: 

Acho que é uma derrota para o professor isso aí, é um grande baque isso, 

porque você imagina na sua aula, trazer coisas que vão trazer os alunos 

para junto de você e, de repente, você perde um aluno por algum motivo, 

não só por essa postura, mas por outra postura, conversa, desinteresse por 

outros motivos, não é? Está alheio à sua proposta de trabalho. Isso é uma 

derrota bem sentida. Eu, como professor, eu fico bastante 

decepcionado comigo, não é? Quando acontece alguma coisa desse tipo. 

Mesmo que o aluno tenha, assim, até um histórico, enfim, eu acho que a 

gente sempre perde, não é? O aluno pode ser bagunceiro, pode ser o que 

for, mas se você não consegue conquistá-lo, você está sofrendo uma 

derrota, isso é ruim. É péssimo. É péssimo para um profissional. 

GF70MT56em7-HE12 (IMg3) 

Você fica preocupado, você fala assim, será que o jeito que eu estou 

agindo, eu não estou conseguindo chegar? Por que que eu não estou 

conseguindo atingir? Você busca primeiro em você, você vai falar, ‘o que 

que eu estou fazendo que está gerando esse desinteresse nessa 

pessoa?’ Você tem que olhar em você, isso, realmente, às vezes, pode 

ser uma derrota grande, porque você se preocupa, você tem uma 

obrigação com os alunos, você tem uma responsabilidade, e se você 

não consegue chegar, você não está cumprindo 100% com a sua proposta, 

isso dói, não é? Isso machuca. Isso não é legal. Não é legal você chegar 

nessa situação. GF71MT57em8-IS23 (IMg3) 

A preocupação posta pelos docentes é a de conquistar o aluno, de “trazer os 

alunos para junto de você”, de “chegar” no aluno. Há, claramente, a responsabilidade 
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em relação aos aspectos pedagógicos, de ensino, mas os elementos pontuados são 

de um papel de professor – e, portanto, deles mesmos – que, no mínimo, divide 

igualitariamente a sua importância com os elementos do afeto.  

Richardson e Watt (2018), em “Identidade profissional do professor e motivação 

para a carreira: uma perspectiva de vida” (Teacher Professional Identity and Career 

Motivation: A Lifespan Perspective), afirmam que diferentes objetivos adotados por 

professores em relação àquilo que desejam alcançar refletem “diferentes tipos de 

identificação profissional, comprometimento, esforço e satisfação no trabalho”340 (p. 

42, tradução nossa).  

Coerente com isso e com as preocupações dos professores abordadas acima, 

para Buttler (2007341, apud RICHARDSON; WATT, 2018, p. 42), entre outros objetivos 

do professor que impactam sua identidade, as questões de relacionamento estão 

presentes:  

os professores buscam objetivos relacionais (para criar interações íntimas, 
atenciosas e pessoais com os alunos), objetivos de domínio (refletindo o 
desejo de aprender mais sobre o ensino e desenvolver competências e 
habilidades), objetivos de abordagem de habilidades (para exibir habilidades 
de ensino superiores), objetivos de evitar habilidades (para evitar demonstrar 
um mau ensino) e objetivos de evitar trabalho (fazer o mínimo possível para 
sobreviver).342 (BUTTLER, 2007, apud RICHARDSON; WATT, 2018, p. 42, 
tradução nossa) 

A partir do contraste entre os vínculos estabelecidos, relembrando as 

habilidades dos professores da sua graduação que participaram de sua formação, o 

trecho a seguir apresenta uma referência marcante para a identidade de Euler. 

Observam-se em sua fala os objetivos relacionais, de domínio, de abordagem de 

habilidades e evitação de habilidades descritos em Buttler (ibid.): 

Não tinha essa proximidade, não tinha esse interesse em criar 

vínculos, não tinha nada, era uma coisa assim, ah, vou dar aula... na 

verdade não eram professores. Ali, a maioria [...] a maioria era pesquisador, 

e eles eram obrigados a dar aula, por conta da... ‘ah, você quer fazer 

pesquisa? Tem que dar aula.’ Eles não tinham interesse em dar aula, eles 

 
340 “… different types of professional identification, commitment, effort, and work satisfaction.” 
341 BUTLER, Ruth. Teachers' achievement goal orientations and associations with teachers' help seeking: Examination of a 
novel approach to teacher motivation. Journal of educational psychology, v. 99, n. 2, p. 241, 2007. 
342 “that teachers pursue relational goals (to create close, caring, personal interactions with students), mastery goals 

(reflecting a wish to learn more about teaching and develop skills and abilities), ability-approach goals (to exhibit superior 
teaching abilities), ability-avoidance goals (to avoid demonstrating poor teaching) […]” 
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tinham interesse em fazer a pesquisa e para fazer a pesquisa eles tinham 

que ir lá passar matéria para o povo. Alguns não tinham didática, não 

tinham interesse, ou passavam, mas não se importavam, justamente 

porque não era o que eles queriam. Eu tive uma professora, no Cálculo III, 

[...] ela foi excelente, se destacou em relação a todos os outros professores 

[...]. Ela tinha didática, ela se importava com que todo mundo 

entendesse o conteúdo, ela... eu tenho como referência de faculdade, 

de professores de faculdade, ela é uma que eu tento fazer minhas aulas 

parecidas com as dela, no sentido de tentar ver se está todo mundo 

entendendo. Se precisar explicar de novo, explica quantas vezes for 

necessário. Verificar, fazer exercícios mais simples, explicar os 

exercícios simples, e saindo daquela parte mais formal, que a maioria 

jogava a formalidade tudo direto e ninguém entendia, e ele ficava ‘como é 

que vocês não entendem?’. Ela explicava de uma forma um pouco mais 

informal e ia colocando a formalidade aos poucos, para gente ir entendendo 

o que estava acontecendo. NA69MT49va4-EU12 

Se observa, portanto, que o conflito entre os afetos e com o que se vivencia no 

meio social faz parte da estruturação da identidade do professor. Essas tensões, que 

não se caracterizam necessariamente como enfrentamentos mais extremos, como o 

de lidar com o medo ou o pânico, podem ser positivas. Nesse sentido, Francis et al. 

(2018) afirmam que as pesquisas sobre identidade  

enfatizam que as crenças, valores ou disposições dos professores que foram 
moldadas por meio de suas biografias pessoais, experiências de ensino 
anteriores, programa de formação de professores e experiências de ensino 
provavelmente estão em tensão ou conflito com os ideais e ideologia de 
vários contextos sociais, incluindo política educacional, normas e visão das 
comunidades profissionais para o ensino, mudança de currículo, 
relacionamento com administradores e colegas de escola e processos e 
resultados de aprendizagem dos alunos. Quando o senso existente dos 
professores sobre o que ser professor significa para eles é desafiado, eles 
tendem a questionar sua identidade como professor. Quando os professores 
experimentam tensões de identidade, essas podem ser fontes potenciais de 
desafio e crescimento profissional. Se os professores gerenciam ativamente 
os desafios, a experiência de tensão e desequilíbrio se torna uma fonte de 
aprendizado.343 (p. 135, tradução nossa) 

 
343 “… emphasize that teachers’ beliefs, values, or dispositions that have been shaped through their personal biographies, 
past schooling experiences, teacher education program, and teaching experiences are likely to be in tension or conflict with 
the ideals and ideology from various social contexts including educational policy, the professional communities’ norms and 
vision for teaching, curriculum change, relationships with school administrators and colleagues, and students’ learning 
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 Por outro lado, experimentar tensões e desequilíbrios leva a escolhas que, 

talvez, possam ser questionadas do ponto de vista do crescimento profissional. Hipatia 

tem uma trajetória construída sobre sua crença de que sua formação no ensino médio 

não foi a contento e que, mesmo tendo estudado matemática na graduação, essa 

fragilidade a acompanhou a ponto de não conseguir lecionar no segmento em que crê 

não ter tido preparo. Há trinta anos na profissão, ela nunca deu aulas no ensino médio. 

Sua aversão a esse segmento é de tal magnitude que até escolheria outra carreira se 

o ensino médio fosse a única possibilidade que lhe restasse para lecionar. 

Aparentemente, não se trata de uma simples preferência, mas de um bloqueio 

emocional construído sobre vários alicerces, como suas crenças sobre sua formação 

no ensino médio:  

No médio. No médio eu fiquei muito revoltada, não é? Fiz um médio 

péssimo, eu não tinha matemática no médio. NA61MT41em16-HI8 

Me prejudicou muito, porque eu não tive matemática. [...] eu pulei uma 

fase, você entendeu? Isso me prejudicou bastante, porque eu não tinha a 

base que meus amigos tinham da matriz, número complexo, [...] eu não 

aprendi nada disso. NA103PM22cr21-HI12 

Porque é um bloqueio que eu tenho. Eu não consigo, eu não consigo. 

Até porque eu não consigo me relacionar muito bem com adolescente. 

NA105PM24cr23-HI14 

 Hipatia conecta essas questões aos aspectos afetivos da relação com os 

alunos adolescentes: 

Acho que é porque eu gosto mais dos menores, e eu consigo... liderar, eu 

acho que eu confundo um pouco, talvez, a idade com a matéria... sei lá, 

com o conteúdo... será que... vai, como eu não gosto dessa idade do 

adolescente, que eu acho que eles são folgados, que eu acho que eles 

não querem nada, e eu vou me debater contra eles, talvez, eu jogue o 

conteúdo como desculpa. NA107PM26cr25-HI16  

 
processes and outcomes. When teachers’ existing sense of what being a teacher means to them is challenged, teachers tend 
to question their identity as a teacher. When teachers experience identity tensions, it can be potential sources of both 
challenge and professional growth. If teachers actively manage challenges, then the experience of tension and disequilibrium 
becomes a source for learning.” 
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 E mostra em suas assertivas o imbricamento dos afetos com aspectos das 

relações de poder que se estabelecem nas salas de aula entre professor-aluno:  

eu acho que eu tenho muito mais paciência do que, com certeza, com 

os adolescentes que eu não tenho nenhuma. Acho que eles me 

respeitam mais, o adolescente, ele hoje não... não vejo ele com esse 

respeito. Eu acho que eu consigo dominar mais em relação aos 

pequenos. Acho que eles aceitam mais o que você fala... não sei por quê. 

NA106PM25cr24-HI15 

Porque hoje em dia não... não sei, eu acho que a gente não tem 

reconhecimento, eu acho que o aluno não reconhece mais o professor 

como ele deveria. Ou ele não reconhece o professor. NA108PM27cr26-HI17 

 As crenças secundárias de Hipatia orbitam ao redor da crença central, de que 

sua má formação no ensino médio a impede de ser professora nesse segmento:  

Eu acho que eu não escolhi o médio por conta que eu fiquei 

traumatizada de não ter tido o ensino médio. Se eu pudesse hoje, acho 

que fazer o ensino médio, acho que eu faria, para poder... Saber como é, 

porque eu não sei. NA146PM65em28-HI21 

É, eu sou apaixonada pelo sexto, sétimo, oitavo e nono, até o nono eu 

gosto bastante. Ah, eu gosto de dar aula para os pequenos. NA147PM66em29-

HI22 

Múltiplos afetos se expressam no desenvolvimento de uma emoção negativa 

(que a bloqueia, que a traumatiza) que se abraçada à crença de que sua formação no 

ensino médio a descapacita para lecionar nesse segmento. As falas de Hipatia 

mostram sua busca por respostas ao problema em variados elementos, como sua 

crença sobre a autoridade e o valor do professor (“dominar”, “liderar”, “respeito”) e 

sobre a relação afetiva com os alunos (“gosto de dar aula para os pequenos”), ou 

mesmo sobre seus sentimentos para com a série escolar (“sou apaixonada pelo 

sexto...”). Esses aspectos unidos parecem definir sua identidade docente, de 

professora que apresenta uma motivação para se inclinar em direção ao ensino 

fundamental 2 e evitar o ensino médio. 

A trajetória para a confirmação da identidade do professor não é simples e os 

resultados podem ser contestados ao longo da vida, como se observou nas unidades 
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de análise anteriores. Esse fato também fica explícito a seguir, na revelação meta-

afetiva do conflito emocional-cognitivo de Isaac. Observa-se uma contenda entre a 

crença do que é ser professor e o autoconceito que tem sobre si como professor:  

Mas eu não estou pronto e nem quero ficar pronto nunca. Como que 

eu vou falar ‘ah, eu estou pronto’, o que que me sobra? Se algum dia eu 

achar que eu estou pronto, o que que eu vou fazer? Não é uma coisa 

assim, boa. Falar, ‘ah, eu estou pronto, olha só, bonito... e aí? Acabou?’ Se 

eu falar que um dia eu estou pronto, eu tenho que fazer outra coisa, 

que não tem mais graça, não tem mais desafio, não tem mais nem sentido. 

NA155PM74em37- IS24 

eu não gosto desse título, ‘Professor’, na realidade. [...] Porque eu não 

sei se eu sou professor ou se eu estou professor e eu não sei se quando 

eu parar de dar aula eu vou continuar sendo professor ou se [...] eu tenho 

dificuldade de entender esse título ou esse rótulo. Talvez eu sempre 

tenha sido professor, talvez hoje eu tenha na minha carteira assinada 

‘professor’, mas o que que é um professor? Se você for nos Estados 

Unidos, professor é o cara mais top, é Teacher. O Teacher, não sei, em 

uma tradução livre seria um ‘ensinador’, e o professor seria uma coisa 

maior... ou, talvez, eu ache que seja uma coisa muito pesada, ser um 

professor, é uma responsabilidade muito grande. NA156PM75em38-IS25 

Mas eu gosto de dar aula, eu gosto de ter essa... de poder compartilhar 

todo [...] eu tenho uma responsabilidade de retorno. Eu preciso trazer isso 

de volta. Fechando, não sei... eu sou professor e não sou professor, eu 

não sei ainda. Eu sou o Isaac. NA118PM37cr36-IS22 

 O próprio desejo de incompletude reforça o conflito vivido por Isaac. Ele talvez 

não queira lidar com as emoções inerentes à responsabilidade “maior” de ter o título 

de professor. Quais emoções Isaac tem sobre esse valor? Que crenças tem sobre as 

atitudes necessárias para ser digno dessa responsabilidade? Que peso têm suas 

crenças a respeito da identidade docente sobre sua motivação para continuar sendo 

e não sendo professor? Contudo, no centro desse processo de significação da 

identidade do professor de matemática há algo ainda mais central, seminal, aquilo que 
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ancora essa identidade específica: o eu, sua essência e individualidade expressa em 

“Eu sou o Isaac”.    

Como “senso do eu como professor, que abrange as dimensões pessoal, 

profissional, sociopolítica e cultural” (FRANCIS et al., 2018, p. 135, tradução nossa), 

a constituição da identidade é um processo dinâmico e relacional, ou seja  

a identidade está sendo formada e remodelada continuamente com base em 
como internalizamos o ambiente externo, negociamos as interações e nos 
apresentamos aos outros. [...] embora a identidade profissional seja moldada 
por experiências e crenças anteriores, ela está situada em um contexto 
específico, o que cria uma dinâmica consistente ou conflitante com os 
padrões profissionais, a demanda de trabalho ou o contexto cultural da 
escola.344 (FRANCIS et al., 2018, p. 135, tradução nossa). 

 De um modo bem simples, Henri afirma que a identidade do professor acaba 

por ser a conexão entre os diferentes pontos vividos, aquilo que continuamente 

“internalizamos”, “negociamos”: 

A graduação, algumas coisas que me marcaram bastante, [...] porque tudo 

isso vai modelando a nossa formação como profissional, são várias 

influências que você vai recebendo, diferentes formações e contatos e 

convívios e você vai agregando tudo isso, é como ligar os pontinhos, 

você vai marcando pontos ao longo da sua vida e, de repente, você vai ligar 

esses pontos e vai chegar em algum lugar, você vai formar a sua 

personalidade, a sua maneira de enxergar as coisas, profissionalmente 

inclusive. NA100PM19cr18-HE14 

As nuances do processo de construção e a remodelação da identidade do 

professor que ensina matemática, aspectos apresentados nesse tópico da pesquisa – 

especialmente a partir da discussão sobre as motivações, crenças e emoções dos 

professores; sobre suas escolhas e diferentes objetivos; sobre a relação com seus 

alunos e com seus ex-professores; sobre os dilemas na formação escolar, na 

regulação e externalização de sentimentos, no peso da responsabilidade em ser 

reconhecido como professor; sobre a incompletude do processo –, sublinham não 

apenas a importância do conhecimento mais profundo sobre o construto identidade 

 
344 “Teacher identity is a teacher’s sense of self as a teacher, which encompasses one’s personal, professional, socio-political, 
and cultural dimensions. […] identity is continually being formed and reshaped based on how we internalize the external 
environment, negotiate the interactions, and present ourselves to others. […] although professional identity is shaped by 
prior experiences and beliefs, it is situated within a specific context, which creates a dynamic that is consistent with or in 
conflict with the professional standards, work demand, or the cultural context of the school.” 
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dentro da educação matemática, mas a significativa participação dos diferentes 

construtos afetivos e do próprio meta-afeto na dinâmica desse processo. 

 

6.2.3 Matemática na perspectiva do professor: o desafio como valor 

 

 Skemp (1976) reconhece dois pontos de vista passíveis de se ter sobre a 

matemática. Chama-os de compreensão relacional e de compreensão instrumental: 

No primeiro, entende-se o que sempre eu quis dizer com compreensão, e 
provavelmente a maioria dos leitores deste artigo: saber o que fazer e por 
quê. A compreensão instrumental, até recentemente, eu não teria 
considerado como nenhuma compreensão. É o que eu descrevi no passado 
como 'regras sem motivos', sem perceber que, para muitos alunos e seus 
professores, a posse de uma regra e a capacidade de usá-la, era o que 
queriam dizer por 'compreensão'.345 (SKEMP, 1976, p. 2, tradução nossa). 

 Esses termos de Skemp (1976) são resumidos por Di Martino e Zan (2011, p. 

477, tradução nossa) como “uma visão 'instrumental' da matemática (foco nos 

produtos a serem lembrados: regras sem motivos), justapostos a uma visão 

'relacional' (foco nos processos e suas relações, e não nos produtos)”346.  

Considerando os termos de Skemp (1976), os sujeitos da pesquisa expressam 

ideias e afetos nessas duas esferas, a visão instrumental e a visão relacional sobre a 

matemática.  Desse modo, Hipatia apresenta sua “visão da matemática”347 declarando 

que a matemática é meramente treino, revelando a crença instrumental: 

Às vezes a culpa é 100% dele porque ele também não quer saber de nada, 

não estuda, não treina. Eu falo que a matemática é que nem um esporte, 

para ir para o pódio tem que treinar. Às vezes eles não treinam, eles não 

aprendem, a culpa volta para gente. GF85MT71em22-HI8 (IMg9) 

Faz várias vezes, porque a matemática é treino. Se você treinar você vai 

conseguir aprender, ‘ah, mas eu não sei!’, eu falava, ‘mas ó, eu já te 

expliquei, está vendo o passo a passo? Isso, você vai por aqui. Se você 

 
345 “By the former is meant what I have always meant by understanding, and probably most readers of this article: knowing 
both what to do and why. Instrumental understanding I would until recently not have regarded as understanding at all. It is 
what I have in the past described as ‘rules without reasons’, without realising that for many pupils and their teachers the 
possession of such a rule, and ability to use it, was why they meant by ‘understanding’.” 
346 “an ‘instrumental’ vision of mathematics (focus on the products to be remembered: rules without reasons), juxtaposed to 
a ‘relational’ vision (focus on the processes and their relations rather than on products).” 
347 Considera-se “visão da matemática” aquilo que Di Martino e Zan (2011) consideram como a expressão concisa na forma 
de “a matemática é...” 
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conseguir entender o passo a passo, você vai entender a matemática, 

porque se você sabe somar 1+1, você sabe somar 2+3.’ NA9RM9cr6-HI1 

 As assertivas acima tratam também daquilo que Fischbein (1994) chama de 

componente algorítmico presente na análise do comportamento de quem realiza 

matemática, ou seja, os elementos relacionados com as técnicas e estratégias padrão 

de resolução de problemas. Assim, a crença de que a matemática é treino está 

desconectada de outros componentes relacionais. O foco é o algoritmo, a regra, o 

“passo a passo” descontextualizado. 

 Revela-se a visão sobre a matemática que flui ou transita entre o instrumental 

e o relacional; entre o produto (transmitido e a ser utilizado) e o processo, seus motivos 

e por quês (na contextualização). As falas de Emmy, que remetem à contextualização, 

ficam emaranhadas com a visão sobre a utilidade da matemática:  

Talvez, eu não sei, para essas crianças de hoje, não é? Tenha que ser uma 

aula mais dinâmica. Eu sei que na matemática eles têm que fazer conta. 

GF26MT12cr10-EM5 (IMg3) 

A gente procura contextualizar o que a gente dá, [...] alguns problemas 

que você consegue contextualizar, mas às vezes isso não é suficiente para 

eles e vem a pergunta, ‘onde eu vou usar?’. [...] Eu vou dar média 

aritmética. Eu primeiro pergunto como foi a variação do dólar, como que é 

uma pontuação de gols sofridos e gols… eu tento contextualizar a matéria 

para que eles tenham interesse, e ‘vou aprender isso porque utiliza no 

dia a dia’. Agora, quando você não tem como contextualizar, que 

acontece na matemática, já fica mais difícil. GF36MT22cr20-EM9 (IMg6) 

a gente vai fazendo com que eles tenham interesse porque eles vão 

usar, que vão utilizar a matemática, mas algumas vezes eles não 

entendem, e assim perdem esse interesse. E isso preocupa, porque a 

gente fala, se eles não tiverem interesse, como eu vou conseguir 

transmitir esse conhecimento? Muitas vezes nem é por mal, é uma 

consequência da situação. Esse é o desespero, ‘e agora, o que eu faço?’ 

GF37MT23cr21-EM10 (IMg6) 

Chan e Leung (2015) lançam luz na relação entre a visão utilitária e instrumental 

sobre a matemática:  
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Segundo Ernest (1989)348, existem três concepções diferentes da natureza 
da matemática. Em primeiro lugar, a visão platônica considera a matemática 
como um corpo estático, mas unificado, de certos conhecimentos. A 
matemática é descoberta, não criada. Em segundo lugar, a visão 
instrumentista descreve a matemática como um acúmulo de fatos, 
regras e habilidades a serem usadas na busca de algum objetivo 
externo. Assim, a matemática é um conjunto de regras e fatos não 
relacionados, mas utilitários. Terceiro, a visão de resolução de problemas 
(ou construtivista social) toma a matemática como um campo dinâmico e em 
constante expansão da criação e invenção humanas, um produto cultural. A 
matemática é um processo de investigação e conhecimento, não um produto 
acabado, pois seus resultados permanecem abertos à revisão.349 (CHAN; 
LEUNG, 2015, p.285-286, tradução e grifos nossos). 

 Entretanto, há no grupo de professores pesquisados a visão instrumental sobre 

a matemática. Talvez essa visão – bem como a visão relacional – seja contextual ou 

momentânea e poderia ser percebida de outra maneira a partir de outras situações de 

investigação, como a observação da prática dos professores em espaços de 

aprendizagem ou com a proposição de discussões dirigidas para essa temática 

específica. De todo modo, é necessário considerar que muitos elementos devem 

contribuir para tornar a visão sobre a matemática algo central e duradouro na 

perspectiva do professor, tais como seus processos de aprendizagem e formação, 

suas experiências interpessoais afetivas, o contexto sócio-histórico em que estão 

mergulhados, a construção e reconstrução contínua de suas identidades. Assim, do 

mesmo modo que foi identificada a visão instrumental da matemática entre as falas 

dos professores, desvelou-se a visão relacional e a preocupação em aproximar os 

aspectos formais350 a contextos do dia a dia.  

De modo indissociável, ao falarem sobre a matemática, apontando uma 

compreensão relacional, os professores falam também sobre o ensino, como se 

observa nas assertivas de Henri, Euler e Isaac: 

A matemática, ela busca padrões, ela busca teorizar coisas que se 

repetem, você procura fazer uma teoria geral sobre casos particulares... 

NA8RM8cr5-HE1 

 
348 ERNEST, Paul. The impact of beliefs on the teaching of mathematics. Mathematics teaching: The state of the art, v. 249, 
p. 254, 1989. 
349 “According to Ernest (1989), there are three different conceptions of the nature of mathematics. Firstly, the Platonist view 
regards mathematics as a static but unified body of certain knowledge. Mathematics is discovered, not created. Secondly, 
the instrumentalist view describes mathematics as an accumulation of facts, rules and skills to be used in the pursuance of 
some external end. Thus mathematics is a set of unrelated but utilitarian rules and facts. Thirdly, the problem solving (or 
social constructivist) view takes mathematics as a dynamic, continually expanding field of human creation and invention, a 
cultural product. Mathematics is a process of inquiry and coming to know, not a finished product, for its  results remain open 
to revision.” 
350 Para Fischbein (1994), aspecto formal refere-se a axiomas, definições, teoremas e provas. 
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eu não me sentiria bem e nunca vou me sentir bem em jogar uma 

fórmula na lousa e falar, ‘olha, é assim. E vocês vão trabalhar em cima 

disso, ou vocês vão pegar uma fita métrica, vão medir isso e vão chegar 

nessa fórmula...’ NA37MT17cr12-HE7 

eu não deixava um teorema sem demonstrar, porque essa era a minha 

formação e essa era a maneira como eu achava importante ensinar 

matemática. NA72MT52va7-HE11 

Eu penso em associar cada vez mais os assuntos da matemática no 

dia a dia. Não adianta eles aprenderem e falarem, ‘para que que eu vou 

aprender, para que que eu vou ver isso?’ Trazer o conteúdo de 

matemática para o dia a dia deles. NA33MT13cr8-EU7 

Não, porque a arte busca o mesmo que a matemática busca, não é? O belo 

faz parte da arte, como faz parte da matemática. E isso é uma busca 

nossa, não é? A gente vê a beleza nos padrões, na natureza, e enxerga 

uma matemática nisso. Se vai falar se a arte é matemática, não tem… se 

for matemática é arte. Então não… é arte, não é? E é matemática. 

GF3RM3cr3-IS2 (IMg5) 

matemática é tão ampla, está em tanta coisa, que resolver questões de 

escola não engloba tudo que é a matemática. GF8RM8cr8-IS4 (IMg10) 

 Ao expressarem a preocupação com a matemática relacionada a situações 

reais – e especialmente a amplitude e beleza da matemática –, também se observa 

nas assertivas que existe preocupação com o conteúdo, algo que poderia apontar, na 

contramão, para a hipótese de que no grupo existe a crença de que a matemática tem 

uma estrutura fragmentada, formada por tópicos estanques.  

Essa conjectura é possível, apesar de não ficar claro se a questão da visão 

sobre o conteúdo entre os sujeitos é concretamente concebida desse modo, visto a 

limitação de dados a esse respeito na presente pesquisa. Mas o fato, que pode indicar 

incoerência, não é necessariamente um problema. Ou seja, dizer que no grupo há a 

visão instrumental da matemática não se anula pelo fato de os professores poderem 

ver o conteúdo de forma fragmentada e desconexa, pois crenças independentes e 

contraditórias podem ser mantidas pelos sujeitos (THOMPSON, 1992), como foi 
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observado nas assertivas anteriores de Emmy (“Eu sei que na matemática eles têm 

que fazer conta”; “A gente procura contextualizar”). 

A pesquisa de Levenson e Barkai (2017), sobre crenças de candidatos a 

professor a respeito do papel das explicações em sala de aula, contém discussão 

sobre a divisão entre conteúdo isolado e conteúdo interrelacionado. Segundo os 

autores, ao darem mais atenção ao conteúdo, os futuros professores podem indicar a 

conexão entre esse aspecto e a crença na matemática fragmentada: 

mais declarações dos candidatos a professor relacionaram explicações para 
a construção de conhecimento de conteúdo do que o desenvolvimento de 
conhecimento meta-matemático. Isso pode refletir a crença de que a 
matemática é composta de uma série de tópicos isolados, não 
necessariamente conectados. A ênfase colocada no conteúdo, em vez de 
na imagem global da matemática, também pode refletir uma crença 
pedagógica de que é necessário gastar mais tempo ensinando conteúdo, 
mesmo permitindo que a matemática seja um domínio rico composto de 
tópicos interrelacionados e processos compartilhados.351 (LEVENSON; 
BARKAI, 2017, p. 14, tradução e grifos nossos).  

 Isaac, com um ponto de vista relacional da matemática, traz a ideia da disciplina 

como algo que precisa ser desafiador, de tal maneira que o enfrentamento aos 

desafios por ela impostos pode ser capaz de provocar emoções prazerosas e 

constituir-se em elemento motivador para o envolvimento do aluno: 

Eu vejo uma coisa que ocorre em matemática, bastante, do desafio 

quando a pessoa consegue fazer por conta própria. Muitas vezes eu 

vejo aluno que reclama, reclama, reclama, mas quando ele vê que ele 

consegue resolver algo que ele não conseguia ele fica feliz. Ele tem essa 

satisfação de falar, ‘consegui’, [...] dá para ver a satisfação de ter 

resolvido algum desafio. [...] E quando a gente resolve alguma coisa, 

cada um no seu nível, é uma satisfação muito grande. Eu acho que ela 

conseguiu ter esse gosto dessa satisfação que a matemática dá. Eu 

falo que só a matemática dá. GF9RM9em1-IS5 (IMg4) 

Ao atribuir à matéria ensinada a necessidade de que seja desafiadora, Isaac 

atribui também à própria matemática esse caráter. Os elementos cognitivo e afetivo 

 
351 “more prospective teachers' statements related explanations to building content knowledge than developing meta-
mathematical knowledge. This could reflect a belief that mathematics is made up of a series of isolated topics, not necessarily 
connected. The emphasis placed on content, rather than on the global picture of mathematics may also reflect a pedagogical 
belief that more time needs to be spent teaching content, even allowing that mathematics is a rich domain made up of inter-
related topics and shared processes.” 
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estão presentes. Mas o que o “ter esse gosto dessa satisfação” pode codificar? É 

apenas uma crença? É apenas uma emoção? O que representa esse gostar e essa 

satisfação? Está claro, por outro lado, a relação meta-afetiva da situação: há o afeto 

(de apreciar, estimar, gostar) a respeito de outro afeto (o contentamento, a alegria, o 

prazer, a satisfação pela realização de algo). Isaac reconhece para si e tem a crença 

de que para os outros os desafios matemáticos trazem satisfação. Deduz-se que é o 

desenvolvimento da percepção (cognitiva e afetiva) sobre o contentamento em ser 

bem-sucedido em algo que se avalia ser difícil que provoca o interesse, o 

envolvimento, a motivação para com a matemática. Nesse sentido, Bishop (2008) 

afirma que valores “têm uma influência crucial nas maneiras pelas quais os alunos 

escolhem se engajar (ou não engajar) com a matemática e a ciência.”352 (BISHOP, 

2008, p. 47, tradução nossa).  

Henri e Isaac, nas unidades a seguir, reforçam a importância do desafio na 

matemática:    

Eu acho que com os desafios, para quem gosta de matemática, eles são... 

é o sabor da coisa, é o que dá o tempero na matemática. A matemática 

sem desafio não vale a pena ser estudada. E eu acredito que se a minha 

educação básica fosse feita por professores que não tivessem me motivado 

com desafios, eu não teria seguido essa carreira de jeito nenhum. E falando 

sobre as lutas que a gente trava com os problemas, primeiro é aquele 

sentimento de fracasso, que você é um incompetente, que você não 

serve para nada, mas depois vira a chave e você se sente o maior do 

mundo. GF12RM12em4-HE1 (IMg4) 

Dependendo do tempo que você demorou, do desafio que era, do tamanho 

do desafio, você não se contenta. Você precisa externar aquilo, porque 

você resolveu, você mudou de categoria, você agora é outra pessoa, não 

é? Aquele problema não é mais um problema para você. Isso é muito 

forte. GF13RM13em5-IS8 (IMg4) 

Em Comelli e Manrique (2019), Gerald Goldin trata da questão do meta-afeto 

relacionado com a importância da frustração na resolução de problemas matemáticos:    

 
352 “… in mathematics and science education values are crucial components of classrooms’ affective environments, and thus 
have a crucial influence on the ways students choose to engage (or not engage) with mathematics and science.” 
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A experiência de ter medo com alegria. Na matemática e na resolução de 
problemas, uma emoção fundamental é a emoção da frustração. Frustração 
é tipicamente vista como uma emoção negativa, mas na resolução de 
problemas a própria definição de um problema envolve algum momento de 
impasse, de ser incapaz de alcançar o objetivo que o problema colocou e 
quanto mais queremos alcançar o objetivo, mais frustrante é o fato de que 
não conseguimos alcançá-lo. Mas se soubéssemos como alcançá-lo, não 
seria um problema. Então estaríamos simplesmente fazendo um exercício de 
rotina e não um problema matemático. Assim, o próprio fato de fazer 
matemática e resolver problemas significa experimentar essa emoção de 
frustração. A questão não é como evitar a frustração ou se é bom ter 
frustração. A questão é como nos sentimos sobre a frustração, vivenciamos 
a frustração positiva ou negativamente. Esta é uma questão meta-afetiva. 
(COMELLI; MANRIQUE, 2019, p. 571). 

Posto desse modo, as interações meta-afetivas propiciadas pelos desafios na 

matemática sugerem que, para os professores, esse elemento pode constituir-se 

como um valor. A matemática desafiadora não seria apenas uma crença, seria algo 

mais profundo e capaz de elevar as pessoas a outra “categoria”. Ou seja, a 

matemática, seu ensino e aprendizagem teriam que ser obrigatoriamente 

desafiadores, pois é a partir daí que a pessoa pode, ao envolver-se, se sentir “o maior 

do mundo”, se sentir “outra pessoa”, algo com uma proporção singular, de modo que 

isso se torna algo “muito forte”. 

Em certa medida, o engajamento ou interesse dos alunos na matemática está 

relacionado ao desafio. Por exemplo, a teoria do fluxo, desenvolvida por 

Csíkszentmihályi (1990), “é uma das únicas maneiras de falarmos produtivamente 

sobre o fenômeno do engajamento, como pesquisadores em educação matemática.” 

(LILJEDAHL, 2018, p. 506, tradução nossa). O fluxo seria o estado de envolvimento 

em que se encontra a pessoa que realiza uma atividade em matemática no qual nada 

mais parece ter importância. Desse modo, esse estado só é possível havendo 

equilíbrio entre o desafio proposto e as habilidades de quem o realiza. Segundo Di 

Martino (2018),  

A teoria do fluxo é particularmente estimulante porque descreve o equilíbrio 
entre desafio e capacidade como um processo dinâmico em que os 
professores desempenham um papel crucial. De fato, através de feedbacks 
apropriados, os professores precisam gerenciar duas situações perigosas 
diferentes: quando o desafio excede as habilidades (frustração) e quando as 
habilidades excedem o desafio (tédio)353 (p. 544, tradução nossa). 

 
353 “The theory of flow is particularly stimulating because it describes the balance between challenge and ability as a dynamic 
process where teachers play a crucial role. As a matter of fact, through appropriate feedbacks, teachers have to manage two 
different dangerous situations: when challenge exceeds skills (frustration) and when skills exceed challenge (boredom).” 
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 A percepção da dinâmica desses aspectos em conjunto – ainda que se dê de 

maneira intuitiva – pode ser um elemento presente no estabelecimento do valor que 

os professores dão à matemática desafiadora. Isaac identifica o sentimento de 

desânimo dos alunos fazendo referência exatamente ao desequilíbrio entre o desafio 

e as habilidades, o que interferiria, para ele, no interesse dos estudantes na 

matemática:  

Às vezes, também, pode ser que seja muito fácil, às vezes, o desânimo, o 

desânimo pode ser a dificuldade, mas, às vezes, também a facilidade. Às 

vezes a pessoa já está mais adiantada, já enxerga, já estuda, e fala, ‘nossa, 

chato isso aqui. Isso é muito chato que eu já sei fazer, eu quero coisas 

mais desafiadoras, e eu estou preso nessa matéria que não tem 

desafio para mim’, acabou o desafio, acabou o interesse, não é? 

GF1RM1cr1-IS1 (IMg3) 

Para DeBellis e Goldin (2006), “valores, incluindo ética e moral, referem-se às 

profundas ‘verdades pessoais’ ou compromissos cultivados pelos indivíduos. Eles 

ajudam a motivar escolhas de longo prazo e prioridades de curto prazo”.354 

(DEBELLIS; GOLDIN, 2006, p. 135, tradução nossa). Embora na presente pesquisa 

não tenham sido colhidas observações das práticas dos professores, permitindo que 

se confrontassem seus discursos com suas escolhas e ações em sala de aula, de 

maneira a validar a percepção de que o desafio é um valor e não uma crença, dois 

argumentos parecem disponíveis para sustentar a conjectura: o fato de crença ser um 

construto mais contextual e valor ser menos contextual; o fato de crença ser associado 

à dicotomia verdadeiro/falso enquanto valor ser associado a desejável/indesejável 

(PHILLIP, 2007).  

Nesse sentido, as falas apresentadas não pontuam necessariamente aspectos 

contextuais, de afirmação de que o desafio na matemática está na prova, no exercício, 

na atividade proposta direta e exclusivamente. Ainda que existam elementos que 

possam ser interpretados na dicotomia verdadeiro/falso (como em “A matemática sem 

desafio não vale a pena ser estudada”), a dimensão dada pelos professores à questão 

denota algo mais ambicionado, cobiçado, de interesse e desejo do que algo de cunho 

 
354 “Values, including ethics and morals, refer to the deep, ‘personal truths’ or commitments cherished by individuals. They 
help motivate long-term choices and shorter-term priorities.” 
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conceitual/factual (com o qual as crenças se aproximam), permitindo considerar que, 

ao menos para parte dos sujeitos, a matemática desafiadora constitui-se em um valor.  

A matemática desafiadora, portanto, é aquela da  

visão de resolução de problemas (ou construtivista social) [que] toma a 
matemática como um campo dinâmico e em constante expansão da criação 
e invenção humanas, um produto cultural. A matemática é um processo de 
investigação e conhecimento, não um produto acabado, pois seus resultados 
permanecem abertos à revisão.355 (CHAN; LEUNG, 2015, p. 285-286, 
tradução nossa). 

 Ou como diz Goldin, “envolve algum momento de impasse, de ser incapaz de 

alcançar o objetivo que o problema colocou e quanto mais queremos alcançar o 

objetivo, mais frustrante é o fato de que não conseguimos alcançá-lo” (COMELLI; 

MANRIQUE, 2019, p. 571). Portanto, parece coerente que professores que têm uma 

visão relacional da matemática também tenham como valor a matemática desafiadora, 

ainda que possam manter crenças secundárias incoerentes, como a do conteúdo 

fragmentado. 

Os valores dos professores – bem como as crenças, atitudes, emoções e 

motivações – a respeito da matemática, seu ensino e aprendizagem podem ser 

elementos fundamentais para a compreensão da identidade docente. Kalogeropoulos 

e Clarkson (2019), por exemplo, questionam se a identidade matemática de alguém 

pode influenciar seus valores em uma sala de aula, e apontam que outros 

pesquisadores consideram existir conexão entre os dois construtos, com valores 

sendo um elemento central e integral da identidade. Observam que  

A identidade pode mediar a relação entre valores e comportamento: um 
professor que valoriza a compreensão no aprendizado de matemática será 
motivado a planejar lições que apoiem esse valor através da inclusão de 
problemas desafiadores, investigações da vida real e oportunidades de 
discussão em grupo para discutir ideias e soluções.356 
(KALOGEROPOULOS; CLARKSON, 2019, p. 124, tradução nossa). 

 Nesse sentido, os valores podem se constituir em um construto fundamental 

para a compreensão da identidade dos professores que ensinam matemática, do 

mesmo modo que a compreensão da identidade favorece a interpretação dos valores 

dos professores. Para Kalogeropoulos e Clarkson (2019, p. 124, tradução nossa), 

 
355 “the problem solving (or social constructivist) view takes mathematics as a dynamic, continually expanding field of human 
creation and invention, a cultural product. Mathematics is a process of inquiry and coming to know, not a finished product, 
for its results remain open to revision.” 
356 “Identity may mediate the relationship between values and behaviour: a teacher who values understanding in 
mathematics learning will be motivated to plan lessons that support this value through the inclusion of challenging problems, 
real-life investigations and group discussion opportunities to discuss ideas and solutions.” 
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“buscar uma interação das duas noções, valores e identidade, pode muito bem ser 

útil, pois ambas impactam a dinâmica da cocriação de situações de aprendizagem de 

professores - alunos / alunos - alunos nas salas de aula de matemática.”357. Para os 

autores,  

Mais pesquisas são necessárias em valores, [...] que busquem 
reconfigurações da subjetividade matemática. A noção de educação 
matemática dialógica, na qual professores e alunos devem refletir e discutir 
seus pensamentos e opiniões, ideias e abordagens individuais, abraça e 
reconhece a identidade matemática de ambas as partes. Essas interações 
revelam valores para consideração e o alinhamento de valores pode ser o 
catalisador para facilitar o aprendizado significativo da matemática.358 (p. 125, 
tradução nossa).  

Somados esses aspectos – e o levantamento bibliográfico realizado para essa 

pesquisa, que identificou apenas a dissertação de Machado (2008) sobre o construto 

valores –, reconhece-se um campo importante e aberto para investigação na 

educação matemática no Brasil: a relação identidade-valores dos professores de 

matemática.   

 
357 “seeking an interaction of the two notions, values and identity, may well be useful as they both impinge on the dynamic 
of the cocreation of teacher—students/students—students learning situations in mathematics classrooms.” 
358 “More research is required in values, […]  that pursues reconfigurations of mathematical subjectivity. The notion of 
dialogical mathematical education, where both teachers and students are required to reflect on and discuss their individual 
thoughts and opinions, ideas and approaches, embraces and acknowledges the mathematical identity of both parties. These 
interactions reveal values for consideration and value alignment may be the catalyst for facilitating meaningful mathematics 
learning.” 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Por que educação e educação matemática e o próprio fazer matemático se não 
percebemos como nossa prática pode ajudar a construir uma humanidade ancorada em 

respeito, solidariedade e cooperação?” (D’AMBROSIO, 1996, p. 13) 

 

Nessa pesquisa a interpretação dos achados se deu a partir de múltiplas lentes 

fundamentadas nas teorias do Domínio Afetivo e, em especial, iluminadas pelas 

concepções sobre o meta-afeto. Esse capítulo resume as conclusões dessa tese, 

fornecendo uma visão geral sobre a pesquisa realizada, respostas às questões central 

e acessórias propostas e observações sobre implicações futuras.  

Visão Geral 

Vista pelo senso comum como uma área e uma disciplina para poucos, para 

pessoas com capacidades e dons especiais, a matemática tem sido objeto de 

pesquisas em inúmeras frentes. A educação matemática, por seu lado, tem centrado 

seus esforços na compreensão da aprendizagem e ensino da matemática, 

aproximando suas fronteiras as dos diferentes campos do conhecimento, como a 

psicologia, a pedagogia, a sociologia, a filosofia. Nesse sentido, a compreensão dos 

aspectos cognitivos relativos a essa demanda tem sido realizada de modo estreito e 

dialogado com a busca pelo entendimento das dimensões afetivas que envolvem os 

atores desse processo.  

O conteúdo do Capítulo 2 dessa tese procura dar respaldo teórico aos esforços 

de esclarecimento do que significa, o que é, de que modo se estrutura e vem sendo 

caracterizado e discutido o Domínio Afetivo na educação matemática. Seu conteúdo 

busca permitir a compreensão dos alicerces que possibilitaram a interpretação dos 

dados dessa tese de doutorado e que, consequentemente, balizaram as conclusões 

a seguir apresentadas.  

A natureza histórico-sociocultural dos afetos está apresentada no Capítulo 3, 

com discussão focada em duas lentes: os elementos constituintes do Domínio Afetivo 

e o meta-afeto. A abordagem teórica sobre os construtos afetivos, bem como sobre o 

próprio Domínio Afetivo, está arrimada nas pesquisas de inúmeros autores, entre eles 

destacam-se os nomes de Bishop, Clarkson, DeBellis, Di Martino, Goldin, Gómez-

Chacón, Grootenboer, Hannula, Leder, Liljedahl, Marshman, McLeod, Middleton, 
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Pekrun, Philipp, Radford, Seah, Thompson, Zan. O texto do capítulo tem a pretensão 

de fornecer as informações mais atuais a respeito dos construtos que estruturam esse 

domínio, quais suas características e imbricamentos, bem como caracterizar um 

componente basilar e motivador para o desenvolvimento dessa pesquisa, o meta-

afeto. Nesse sentido, considerou-se a definição de DeBellis e Goldin (2006, p. 136, 

tradução nossa) para meta-afeto: “afeto sobre afeto, afeto sobre e na cognição sobre 

o afeto, e o monitoramento do afeto pelo indivíduo por meio da cognição (pensando 

sobre a direção dos sentimentos) e/ou outros afetos.”359  

Desse modo, ao tratar dos aspectos teóricos que envolvem o meta-afeto, 

reconhece-se que afeto e cognição são indissociáveis, que não é possível pensar sem 

emoções, que nenhum dos componentes afetivos está desvinculado da cognição, que 

as pessoas que estão envolvidas com a matemática – e com outras áreas do 

conhecimento – são seres histórico-culturais, com afetos, portanto, não 

obrigatoriamente naturais, e que é questionável discutir o meta-afeto sem pensar na 

cognição, que é questionável pensar em meta-afeto sem discutir afetos e sem levar 

em conta o apelo temporal e cultural daquilo que nos faz seres humanos no contexto. 

A premissa estabelecida a partir daquele ponto da tese é a de que o meta-afeto – bem 

como os demais construtos afetivos – é intrinsecamente sócio-histórico e que as 

interpretações advindas do seu uso como referencial implicam em subscrever essa 

proposição. 

Um dos pilares fundamentais para a compreensão dessa pesquisa, algo 

indispensável para dimensionar a investigação desenvolvida, foi a compreensão 

daquilo que outros pesquisadores realizaram no campo dos afetos na educação 

matemática. Embora os primeiros capítulos da tese tragam revisões das pesquisas na 

área, o Capítulo 4 foca em um aspecto mais específico: busca entender o teor da 

produção acadêmica brasileira sobre o Domínio Afetivo. O intento é o de apresentar 

as pesquisas realizadas na esfera de cada um dos construtos afetivos, os 

instrumentos de produção de dados utilizados, os principais autores do referencial 

teórico nos quais os pesquisadores se basearam e os resultados gerais alcançados. 

A revisão realizada foca em teses e dissertações, restringindo a sondagem às 

 
359 “…affect about affect, affect about and within cognition about affect, and the individual’s monitoring of affect through 
cognition (thinking about the direction of one’s feelings) and/or further affect.” 
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plataformas Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e Catálogo 

de Teses e Dissertações da Capes.  

Os dados provenientes da revisão de teses e dissertações produzidas pela 

academia brasileira indicam que entre os anos de 1995 e 2018 foram defendidas 49 

dissertações de mestrado e 19 teses de doutorado sobre afetos relacionados com a 

matemática. Entre os afetos que serviram de mote para as pesquisas, atitudes é o 

construto que recebeu maior atenção da academia. Outro aspecto que se destaca é 

a variação da quantidade de pesquisas dentro do campo, que aumentou entre 1995 e 

2007, e a partir de 2007 apresentou redução até o ano de 2018.  

A análise das teses e dissertações aponta uma série de convergências e 

distensões. Entre outros aspectos, é possível destacar os seguintes pontos sobre os 

construtos atitudes, crenças, emoções, valores e motivação: 

• Atitudes: a maioria das pesquisas indica relação entre atitudes e 

desempenho em matemática, enquanto outras ou não detectam essa 

relação ou observam baixa relação desse construto com o desempenho 

dos alunos. A influência dos pais na formação das atitudes dos filhos em 

relação à matemática também parece inconclusa segundo as pesquisas, 

pois tanto há as que reconhecem essa relação quanto há as que não a 

identificam. O uso de escalas Likert para a produção de dados foi uma 

constante. As pesquisas apontam para um quadro teórico baseado nos 

pesquisadores Marcia Regina Ferreira de Brito, Lewis R. Aiken, Herbert 

John Klausmeier; 

• Crenças: as pesquisas sobre crenças mostraram interesse nos alunos e 

nos professores da educação básica, havendo um certo equilíbrio nessa 

atenção. As entrevistas e os questionários são os principais instrumentos 

de produção de dados; as escalas Likert estão presentes nesse 

ferramental. Observa-se evidente atenção à compreensão das “crenças 

sobre si mesmo” e “sobre o processo de ensino e aprendizagem”, bem 

como a reduzida preocupação em se entender “crenças provocadas pelo 

contexto social”. O núcleo do quadro teórico das pesquisas é composto 

pelos nomes de Frank M. Pajares, Alba Thompson, João Pedro Ponte e 

Albert Bandura; 
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• Emoções: representa o segundo menor número de pesquisas defendidas 

pela comunidade acadêmica brasileira, ficando apenas na frente do 

construto valores. As três publicações produzidas focaram na educação 

básica, estudando professores e alunos. Entrevistas e observações foram 

utilizadas, com atenção especial à produção de dados por meio de 

diferentes escalas, como de emoções acadêmicas de desempenho, de 

autoimagem, de autoconceito. Aspectos como idoneidade, desempenho, 

autoconceito e autoconsciência se destacaram.  Henri Wallon, Douglas B. 

McLeod, Inés Maria Gómez-Chacón e Reinhard Pekrun compõem o quadro 

teórico;  

• Valores: a pesquisa de Machado (2008) é a única referência sobre a 

temática e está voltada à compreensão da relação entre valores, as 

práticas de professores das séries iniciais do ensino fundamental e as 

crenças e atitudes dos alunos. Questionários, entrevistas e diários de 

campos foram utilizados como instrumentos de produção de dados. Os 

resultados revelam que as crenças dos alunos foram influenciadas pela 

interação com os professores, e que as atitudes sobre a disciplina foram 

provocadas por sentimentos gerados pelas crenças influenciadas pelos 

professores. O pesquisador Alan Bishop dá suporte ao quadro teórico da 

pesquisa;  

• Motivação: a atenção principal foi dada ao ensino básico, investigando 

professores e alunos. As pesquisas foram majoritariamente qualitativas, 

com entrevistas, questionários e testes utilizados para a produção de 

dados. Entre outros aspectos, evidenciou-se que o professor é agente da 

motivação para a aprendizagem em matemática, que professores 

motivados podem motivar seus alunos a aprender e que, portanto, a 

motivação para aprendizagem é um fator importante para o aprendiz. O 

quadro teórico foi baseado em José Aloyseo Bzuneck, Sueli Édi Rufini 

Guimarães, Albert Bandura, Edward L. Deci e Richard Ryan.   

A partir da revisão bibliográfica e da compreensão detalhada dos construtos do 

Domínio Afetivo, optou-se por realizar uma pesquisa que se caracteriza como de 

natureza qualitativa, não experimental, descritiva e interpretativa. Esse trabalho está, 
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desse modo, alinhado ao campo compreensivista360, sem a presunção de explicações 

terminais, mas voltado à compreensão dos achados levando em conta a subjetividade 

dos fenômenos observados. O Capítulo 5 dessa tese aborda todos os aspectos da 

metodologia adotada e empregada na produção de dados.  

Duas abordagens foram adotadas para a produção dos dados da pesquisa: as 

narrativas autobiográficas orais e os grupos focais. Dois encontros para os registros 

das narrativas foram realizados com cada um dos professores, totalizando dez 

registros. Três eixos de narração foram propostos aos cinco professores: suas 

primeiras aprendizagens; sua escolarização; e sua vida profissional. Em relação aos 

grupos focais, cinco encontros foram realizados, ao longo dos quais foram mostradas 

12 imagens alusivas a situações que envolvem a matemática. Aos professores foi 

solicitado debatessem a respeito das imagens. Considerou-se como premissa para o 

uso das imagens a hipótese projetiva, assumindo-se que as externalizações que os 

sujeitos produzem, aquilo que eles dizem ver nas imagens são o reflexo das 

qualidades das suas personalidades. Portanto, ao projetarem suas ideias sobre as 

imagens observadas nos grupos focais, os professores participantes 

“lançaram/projetaram” suas próprias características psicológicas, representando 

diretamente seus atributos internos – como seus afetos – naquilo que viram.  

Ambas as abordagens tiveram o intuito de permitir que os sujeitos participantes 

da pesquisa pudessem manifestar suas opiniões, memórias, considerações e afetos 

relativos à matemática. Os dados produzidos por essas abordagens foram analisados 

por meio da análise textual discursiva. Os excertos das falas dos professores foram 

tratados como unidades de análise e essas foram agrupadas em três categorias a 

priori: Afetos em relação à matemática; Afetos em relação ao ensino de matemática; 

e Afetos em relação às pessoas que se envolvem com a matemática. Das análises 

surgiram três categorias emergentes, temáticas tratadas por meio dos metatextos “O 

fenômeno da primeira vez (ou o primeiro baque)”; “Alma de professor: a identidade do 

professor que ensina matemática”; e “Matemática na perspectiva do professor: o 

desafio como valor”. Embora ora ou outra tenham sido analisados excertos de falas 

somente de narrativas ou somente de grupos focais, a análise geral – a percepção 

 
360 Como exposto no Capítulo 5, da Metodologia, considera-se que “os autores compreensivistas não se preocupam em 
quantificar e em explicar, e sim em compreender: este é o verbo da pesquisa qualitativa. Compreender relações, valores, 
atitudes, crenças, hábitos e representações...” (MINAYO, 2016, p. 23).  
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integrada do que emergiu dos dados – é proveniente da triangulação das informações 

obtidas com as transcrições das falas dos professores. 

Respostas à Questão de Pesquisa 

Com essa pesquisa, a pretensão é responder à questão “Como os afetos do 

professor que ensina matemática interagem com suas perspectivas afeto-cognitivas 

sobre a matemática, o ensino de matemática, as pessoas que se envolvem com a 

matemática e seus contextos sociais?” Essa questão central teve como esteio duas 

questões acessórias, reapresentadas e respondidas a seguir. 

I.  Que construtos afetivos podem ser inferidos das narrativas autobiográficas 

dos professores e das discussões provenientes dos grupos focais? 

A análise dos dados permite reconhecer que há interrelação entre os construtos 

do Domínio Afetivo e que a interpretação desses elementos pode e deve ser feita tanto 

por uma lente meta-afetiva quanto por um prisma de múltiplos afetos. No Capítulo 6, 

as Figuras 33 e 34 apresentam modelos que procuram representar essa perspectiva 

de interpretação. 

Isso posto, infere-se das falas presentes nas narrativas autobiográficas orais e 

nas discussões dos grupos focais um panorama de afetos em que todos os cinco 

construtos discutidos nessa tese se apresentam. Ou seja, ao falarem de suas histórias 

vividas com a matemática ou sobre aquilo que viram nas figuras disponibilizadas, os 

professores que participaram dessa pesquisa expressaram crenças, emoções, 

atitudes, valores e motivações. Em síntese, os resultados sobre os construtos 

inferidos apontaram que: 

• Crenças e emoções são os afetos mais presentes nas falas dos professores; 

• Nas narrativas os professores dão mais atenção ao envolvimento das 

pessoas com a matemática; 

• Nos grupos focais há mais atenção dos professores em relação ao ensino e 

aprendizagem de matemática; 

• As falas dos professores remetem à estreita ligação que os sujeitos têm com 

a matemática; 

• Os dados sobre as crenças e as emoções a respeito de pessoas que se 

envolvem com a matemática, sobre o ensino e aprendizagem de matemática 
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e sobre a matemática reforçam a ideia de que esses dois afetos se conectam 

apesar de terem conceituações distintas; 

• Embora os diferentes afetos possam ser analisados de modo isolado, devem 

ser compreendidos também por meio de uma lente meta-afetiva ou um 

prisma de multiafetos.  

 

II. Como os construtos afetivos inferidos se relacionam com as perspectivas 

dos professores sobre a matemática, o ensino de matemática, as pessoas 

que se envolvem com a matemática e seus contextos sociais? 

A expectativa inicial ao se dar os primeiros passos nessa pesquisa era a de que 

todos as situações, falas e interações realizadas pelos sujeitos participantes 

permitiriam perceber de modo indefectível e cristalino o meta-afeto. Isso, 

consequentemente, autorizaria o pesquisador a explorar todas as nuances, 

imbricamentos e desdobramentos do termo. De certo modo, ou melhor, em parte, não 

foi esse o caso.  

Ao longo da trajetória vivenciada, especialmente na análise dos dados, notou-

se que, a despeito do desejo de lançar luz sobre um conceito relativamente pouco 

estudado, outros elementos mostraram-se tão importantes quanto os vislumbres 

produzidos pelo meta-afeto e a atenção que se lhe pretendia dirigir. Assim, os achados 

mostram que foi uma decisão acertada explorar em detalhes as conceituações e 

pesquisas que tratam de cada um dos construtos do Domínio Afetivo. Esse repertório 

foi fundamental para que se pudesse interpretar e compreender o que emergiu das 

falas dos professores.  

Não se quer dizer com essas observações que a centralidade do meta-afeto 

nessa tese perdeu sentido em algum momento. Ao contrário. Sua posição medular 

está preservada, pois seu significado só se mostrou válido, plausível e estruturado 

graças tanto às conceituações apresentadas quanto à possibilidade de transformar 

essas mesmas conceituações em lentes capazes de dar foco àquilo que aflorou das 

narrativas autobiográficas e dos grupos focais. Embora se considere que a 

conceituação e premissas do meta-afeto tenham ficado claras ao longo do texto desse 

trabalho, é preciso dizer novamente que o meta-afeto é produto da interação entre 

construtos afetivos, logo, deles não pode prescindir.  
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Outro aspecto que tem como amálgama os construtos afetivos e, portanto, 

reforça mais uma vez a importância de terem sido trazidos com intensidade nas 

discussões dessa tese, é o exame dos afetos dos professores a partir de um prisma 

multiafetivo, como foi proposto na Figura 34. No modelo, advoga-se pela possibilidade 

de interpretação conjunta dos construtos afetivos que afloram nas falas dos 

professores. Esses construtos mobilizados – não meta-afetivos, pois, em resumo, não 

tratam de afetos sobre afetos –, segundo esse prisma, podem e foram ser analisados 

em bloco.  

Nessa pesquisa, os meta-afetos discutidos podem ser de duas ordens distintas, 

pois caracterizam-se em dois tipos (DEBELLIS, 1996): um, de cunho retrospectivo, 

que relaciona os afetos aos momentos recordatórios e que emergem em situações 

em que se pergunta ao sujeito algo que o leva a lembrar de um afeto – e é possível a 

partir daí relacionar ao afeto recordado outros afetos inferidos ou observados em seu 

comportamento no momento; outro, de caráter contextual, ou seja, que se expressa 

em referência ao momento (e não ao que se recorda).  

De um modo geral, os meta-afetos e os multiafetos – e mesmo os afetos 

isolados – presentes nas narrativas autobiográficas orais dos professores, por 

apresentarem informações baseadas na expressão de afetos ou afetos sobre afetos 

de um tempo passado, se enquadram no tipo retrospectivo. O material dos grupos 

focais, por expressar de um modo geral os afetos ou afetos sobre afetos de situações 

analisadas pelos sujeitos da pesquisa no momento, pode ser enquadrado no tipo 

contextual. 

Nesse sentido, dos afetos inferidos a partir das falas dos professores foram 

identificadas perspectivas relacionadas à matemática, ao ensino de matemática e às 

pessoas que se envolvem com a matemática. Das inferências, originaram-se três 

metatextos: “O fenômeno da primeira vez (ou o primeiro baque)”; “Alma de professor: 

a identidade do professor que ensina matemática”; e “Matemática na perspectiva do 

professor: o desafio como valor”. 

O fenômeno da primeira vez, descrito por Di Martino e Gregorio (2019), está 

relacionado aos afetos e experiências negativas vividas pela primeira vez pelos 

sujeitos durante o processo de transição do ensino médio para a universidade. Esse 

fenômeno caracteriza-se pela experienciação, por exemplo, da primeira vez em que 

os sujeitos não foram considerados os melhores alunos de matemática na faculdade, 
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ou a primeira vez que entenderam pouco ou nada sobre o que estava sendo ensinado 

no curso de graduação.  

A análise desenvolvida na presente pesquisa, em síntese, aponta os seguintes 

aspectos em relação ao “fenômeno da primeira vez (ou o primeiro baque)”: 

▪ A situação que o fenômeno representa não é ignorada pelos professores, 

pois são capazes de recordar e identificar os problemas enfrentados na 

transição entre a educação básica e o ensino terciário; 

▪ Durante o fenômeno, os professores vivenciaram o próprio questionamento 

sobre suas competências em matemática (questionamentos sobre 

autoconceito); 

▪ No fenômeno ocorre a transformação de afetos positivos em afetos 

negativos (como de autoconceito positivo sobre suas capacidades em 

matemática para autoconceito negativo); 

▪ Identifica-se o meta-afeto retrospectivo: 

o Na percepção do sofrimento causado pelo fenômeno: o sentimento de 

tristeza dos professores a respeito da desconstrução de suas crenças 

sobre a competência que têm em matemática; 

o Nas emoções negativas sobre a frustração com resultados e 

expectativas; 

o Nas emoções positivas sobre a atitude de compartilhar sentimentos 

relacionados com as crenças de limitações (e a influência desse meta-

afeto nas motivações para se dar continuidade aos estudos na 

universidade); 

▪ Compõem multiafetos relacionados ao fenômeno: as crenças e emoções 

sobre a realização de um ensino médio deficiente e sobre as habilidades 

deficientes de estudo; o autoconceito matemático em comparação com 

crenças sobre as capacidades dos colegas de curso; as atitudes negativas, 

como o afastamento dos estudos, e as emoções e motivações daí 

advindas; e as emoções e crenças de que limites cognitivos foram 

alcançados. 

Desse modo, identifica-se que mecanismos de regulação meta-afetiva (e 

multiafetiva) alicerçam a superação do fenômeno da primeira vez. Essa regulação, 

durante os anos da graduação, pode se dar pela interação entre:  
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▪ Sentimentos construídos de pertencimento a um grupo; 

▪ Sentimentos de conformidade e aceitação desenvolvidos a respeito das 

crenças sobre a trajetória vivida; 

▪ Emoções positivas relacionadas ao compartilhamento de afetos sobre os 

problemas enfrentados;     

▪ Atitudes e motivações positivas estabelecidas em relação à dedicação aos 

estudos; 

▪ Crenças e emoções sobre si e sobre os colegas colocadas em perspectiva 

(relativas à competência em matemática); 

▪ Crenças e emoções sobre resultados obtidos nas disciplinas. 

Em “Alma de professor: a identidade do professor que ensina matemática”, 

associa-se às falas dos professores o conceito de identidade docente, ideia 

emergente em pesquisas sobre afetos relacionados à matemática. A identidade do 

professor de matemática vem configurando-se como um campo de pesquisa em 

crescimento, sendo vista como uma ideia unificadora e multidimensional que inclui e 

interconecta as dimensões cognitiva, psicomotora e afetiva relacionadas com as 

formas de pertencimento e participação do professor em comunidades de prática, as 

maneiras como os professores se rotulam, se entendem e são rotulados e entendidos 

por outras pessoas.  

Emprega-se o termo alma de professor como uma alegoria para a identidade 

do professor de matemática. Embora não se configure como um objetivo primário, 

essa escolha é feita na tentativa de fornecer uma representação do conceito que o 

aproxime de um repertório menos técnico e, assim, de uma ideia e linguajar mais 

disseminado e compreensível. Ao mesmo tempo, o uso se justifica, pois o termo alma 

se encontra evidenciado nas falas dos professores da pesquisa e pode aglutinar as 

características definidoras do conceito identidade de professor de uma maneira mais 

“afetiva”, visto que remete às diferentes ideias que as pessoas geralmente carregam 

sobre o conceito crença.    

Nesse sentido, os argumentos que definem e influenciam a alma do professor 

de matemática e que, portanto, se encontram nas perspectivas afetivos e cognitivas 

dos sujeitos investigados, podem ser sintetizados da seguinte forma: 
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▪ Crenças sobre a matemática, o ensino de matemática e o envolvimento de 

pessoas com a matemática são relacionadas conscientemente pelos 

sujeitos à escolha da profissão de professor de matemática; 

▪ Motivações para envolvimento com a matemática, em diferentes momentos 

da vida, são impactadas por emoções sobre a matemática (por exemplo, 

de gostar de padrões e problemas; de enxergar uma matemática 

“romântica”); 

▪ Crenças, atitudes e emoções vividas e sentidas com os professores que os 

sujeitos tiveram ao longo da trajetória como estudantes influenciam na 

construção da identidade docente;  

▪ Afetos, como atitudes e motivações, relacionados com a realização de 

atividades lúdicas pelos próprios sujeitos durante a infância – atividades 

que procuram imitar o repertório daquilo que se tem como crença do que é 

ser um professor de matemática – influenciam na identidade docente; 

▪ A construção da identidade docente passa pela administração de conflitos 

internos, com regulação meta-afetiva: Emmy, por exemplo, contrasta a 

crença sobre suas emoções com o conceito que tem do seu professor, 

evidenciando aquilo que não deseja encontrar em si: “... eu discordei do 

professor e ele ficou muito bravo, jamais eu fico brava”. Esse aspecto é 

reforçado por declarações de crenças e emoções sobre características 

emocionais positivas (gosta de se perceber carinhosa e paciente), e da 

manutenção da crença de que “a maioria dos professores de matemática é 

brava”; 

▪ A disponibilidade para o envolvimento emocional, em diferentes graus de 

proximidade e distanciamento do aluno, influencia a identidade do 

professor;  

▪ Imposições e expectativas histórico-sociais, que influenciam crenças como 

as de que os professores de matemática são rígidos ou bravos, impactam 

a identidade do professor; 

▪ O processo de estruturação da identidade docente é um percurso contínuo 

e marcado por vários elementos que impactam de maneira distinta cada 

sujeito. 
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As motivações, crenças e emoções dos professores, suas escolhas e diferentes 

objetivos, a relação com seus alunos, com seus professores e com colegas de 

profissão, os dilemas na formação escolar, na regulação e externalização de 

sentimentos, a responsabilidade inculcada em ser reconhecido como professor, o 

senso do eu e o próprio fenômeno da primeira vez constroem e remodelam ao longo 

do tempo a identidade do professor que ensina matemática.  

 Para a discussão da temática “Matemática na perspectiva do professor: o 

desafio como valor”, elemento também considerado como componente da resposta à 

questão acessória “Como os construtos afetivos inferidos se relacionam com as 

perspectivas dos professores sobre a matemática, o ensino de matemática, as 

pessoas que se envolvem com a matemática e seus contextos sociais?”, dois pontos 

de vista sobre a matemática são reconhecidos: a visão instrumental, cujo foco está 

centrado nos produtos e regras distanciadas de motivos e contextos, e a visão 

relacional, com ponto de vista oposto, ou seja, com foco nos processos, contextos e 

relações.  

À vista disso, identifica-se nas falas dos professores tanto a visão instrumental 

quanto a visão relacional sobre a matemática, com mais professores alinhados a essa 

última e preocupados em associar a matemática ensinada na escola a contextos que 

se aproximam das realidades dos alunos.  

Esses pressupostos servem de espinha dorsal para instrumentalizar a ideia da 

matemática desafiadora como um valor, e não como uma crença.  A hipótese que 

permeia essa ideia é a de que professores com visão relacional tenderiam a explorar 

com seus alunos situações instigantes, provocadoras, problematizadas, estimulantes, 

adversar e, portanto, desafiadoras.  

Segundo a análise desenvolvida, a matemática desafiadora como um valor 

para os sujeitos da pesquisa está alicerçada nos seguintes aspectos:   

▪ Que os professores têm a crença de que é necessário que a matemática 

ensinada aos alunos apresente desafios; que atribuem à própria 

matemática o caráter desafiador; 
▪ Que ocorrem regulações meta-afetiva. As perspectivas dos professores 

estão fundamentadas em duas crenças, uma focada no indivíduo e sua 

emoção (aquele que sente satisfação, por exemplo) e outra, no objeto e 
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sua característica (por exemplo, o nível de dificuldade da atividade 

matemática):  
o Os professores têm crenças de que para as pessoas os desafios 

matemáticos trazem satisfação: existiriam emoções (apreciar, estimar, 

gostar) a respeito de outras emoções (o contentamento, a alegria, o 

prazer, a satisfação) relacionadas com a realização de algo desafiador 

que envolve matemática; 
o O interesse, envolvimento e motivação com a matemática seria 

provocado pelo desenvolvimento da percepção (cognitiva e afetiva) 

sobre o contentamento (emoção) em ser bem-sucedido (crença) em 

algo que se avalia ser difícil (crença);  
▪ Que a crença de que a matemática sendo desafiadora conseguiria elevar 

as pessoas que a realizam a uma outra “categoria”: enfrentar os desafios 

levaria a pessoa a se sentir a “maior do mundo”, se sentir “outra pessoa”, 

de modo que isso se torna algo “muito forte” em seus processos psíquicos; 
▪ Que professores expressam que a matemática que deve ser proposta aos 

alunos, portanto, posta em ação, deve ser desafiadora (crenças em ação 

refletem valores);   
▪ Que professores que têm uma visão relacional da matemática também têm 

como valor a matemática desafiadora, ainda que possam manter crenças 

secundárias incoerentes, como a do conteúdo matemático fragmentado. 

Considera-se que vários elementos contribuem para tornar “a matemática 

desafiadora” um valor central na perspectiva do professor. Além dos afetos descritos, 

os processos de aprendizagem e formação dos professores, suas experiências 

interpessoais afetivas e o contexto sócio-histórico dos quais fazem parte devem 

contribuir nessa edificação. Nesse sentido, os valores que os professores têm sobre 

a matemática, sobre seu ensino e sobre as pessoas que se envolvem com ela podem 

se constituir em instrumento para a compreensão de vários fenômenos vividos pelos 

docentes – como o fenômeno da primeira vez e os mecanismos que determinam a 

identidade docente –, do mesmo modo que a compreensão desses fenômenos 

também permite a interpretação dos valores dos professores. 

Enfim, fica claro que os afetos do professor que ensina matemática interagem 

de modo meta-afetivo e multiafetivo com suas perspectivas sobre a matemática, o 
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ensino de matemática, as pessoas que se envolvem com a matemática, e isso pode 

se dar por meio de inúmeros mecanismos e a vivência de vários fenômenos.  

A relação dos professores com a matemática retrata, em certa medida, uma 

simbiose. Nesse elo, a matemática não é algo distante ou secundário, não é uma 

teoria a ser discutida, não é uma situação hipotética ou algo imaginado, a matemática 

é elemento construtivo e estrutural da vida dos professores.  

Reforça-se, portanto, o ponto de vista desenvolvido ao longa da tese, de que, 

ainda que nós professores tenhamos consciência reduzida da importância dos 

construtos afetivos, o meta-afeto é um elemento central, regulador e modelador da 

forma como nós docentes transitamos por nossa formação educacional, constituímos 

nossa identidade, atuamos no ensino e aprendizagem de matemática, de tal maneira 

que juntamente com essa lente nos projetamos, agimos e vivemos nos diferentes 

acontecimentos e desdobramentos do cotidiano escolar.    

Implicações 

A observação de que o número de teses e dissertações defendidas sobre 

afetos na academia brasileira vem diminuindo a partir do ano de 2007 enseja a 

inevitável reflexão sobre os movimentos, expansões e recolhimentos da academia, e 

indica possibilidades para o direcionamento de investigações futuras, pois seria 

importante entender quais são as limitações à pesquisa sobre o Domínio Afetivo na 

educação matemática que vêm impactando a produção de conhecimento a seu 

respeito. 

As informações coletadas com a revisão bibliográfica permitem que se afirme 

que a academia brasileira precisa planejar novas abordagens, novos instrumentos de 

produção de dados para a pesquisa sobre afetos na educação matemática. Isso 

somado ao debate internacional realizado na área, reforça a necessária busca de 

caminhos alternativos. É preciso investir em trabalhos etnográficos, investir em 

pesquisas com alunos da graduação, em pesquisas que envolvam as diferentes 

dimensões afetivas e as relacionem ao contexto social dos sujeitos. É preciso 

considerar que emoções, valores e motivação se configuram como temáticas abertas, 

com poucas pesquisas, portanto, requerendo mais atenção. O mesmo pode ser dito 

sobre a compreensão da relação entre afetos, ensino e aprendizagem na perspectiva 

de gestores escolares. Ainda, é relevante que se diga que outras temáticas e 
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construtos podem ser investigados, como a identidade do professor e as metas 

(“goals”) de alunos e professores. Nesse quadro, certamente, o meta-afeto é um 

conceito que não recebeu atenção devida da academia brasileira, consequentemente, 

a presente pesquisa tanto se configura como uma contribuição que visa sanar parte 

dessa lacuna quanto se constitui em desejo de ver mais investigações a respeito.  

Em relação às abordagens utilizadas para a produção de dados – as narrativas 

autobiográficas orais e os grupos focais –, a percepção advinda dos resultados 

produzidos pela aplicação delas em conjunto é a de que as duas fornecem 

informações complementares, uma enriquecendo os dados produzidos pela outra. 

Entretanto, observa-se que, na cronologia das ações realizadas, a análise das 

narrativas poderia ter sido realizada primeiro, a fim de se identificar temáticas que 

pudessem ser exploradas nos grupos focais. Ou seja, embora possam ser utilizadas 

de modo isolado para estimular a manifestação de afetos, e os dados produzidos em 

separado ou triangulados sejam muito ricos, o desenho da estratégia de aplicação, 

quando pensado como uma abordagem integrada, pode retornar informações ainda 

mais amplas e aprofundadas. Essa é uma sugestão às futuras pesquisas.     

Considera-se fundamental interpretar os afetos do ponto de vista meta-afetivo 

ou em conjunto (de um modo multiafetivo), mas recomenda-se evitar descaracterizar 

os construtos como elementos específicos durante o processo. O construto atitudes, 

por exemplo, estudado a partir da Modelo Tridimensional de Atitude (TMA), de Di 

Martino e Zan (2010), por apresentar a interação entre ao menos dois elementos 

diretamente relacionados aos afetos (disposição emocional e autoconceito), poderia 

servir adequadamente a uma proposta de investigação que levasse em conta esse 

argumento. Além disso, embora seja o construto mais investigado pela academia 

brasileira, o modelo TMA ainda não aparece nas investigações defendidas, o que 

pode funcionar como um elemento para impulsionar novos trabalhos.  

A interpretação do meta-afeto – ou mesmo dos afetos – a partir de um prisma 

que os classifica como retrospectivos ou contextuais requer novas análises do próprio 

material produzido nessa tese, como também sugere às futuras pesquisas a 

possibilidade de um desenho metodológico mais específico para a investigação de 

suas nuances.  

Dentro do prisma da necessidade da compreensão do contexto como objeto, 

reconhece-se a fragilidade da investigação produzida em relação a esse aspecto 
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apresentado no objetivo da tese: investigar afetos relativos aos contextos sociais das 

pessoas que se envolvem com a matemática. Embora os contextos sociais tenham 

sido levados em conta para as análises e conclusões apresentadas, há nítida 

debilidade na especificidade das respostas produzidas. Acredita-se que elementos 

das abordagens adotadas teriam que ser redesenhados para a melhor compreensão 

a esse respeito. Essa brecha implica em maior atenção a esse aspecto em pesquisas 

futuras.   

A compreensão mais profunda da identidade docente e do fenômeno da 

primeira vez, bem como dos demais afetos relacionados com a matemática, requer a 

intensificação de pesquisas dentro do campo. Novas investigações que levem em 

conta a lente do meta-afeto e o prisma do multiafeto podem servir de importante norte 

teórico e prático para, entre outras possibilidades: aprofundar o conhecimento sobre 

o impacto dos afetos na educação matemática; fornecer elementos para o desenho 

dos currículos de matemática e para a elaboração de cursos de formação de 

professores de matemática e de seus formadores; subsidiar a elaboração de materiais 

e textos didáticos de matemática; alimentar de dados as políticas públicas voltadas à 

redução do abandono escolar e à evasão de alunos dos cursos de nível terciário; 

permitir o auxílio a outras pessoas que se envolvem com o ensino e a aprendizagem 

de matemática, como gestores escolares, auxiliares de professores, alunos e suas 

famílias. 

Espera-se que as informações produzidas nessa investigação possam, de 

algum modo, influenciar positivamente as crenças, atitudes, emoções, valores e 

motivações de professoras e professores, de maneira semelhante ao impacto que 

provocaram nesse autor.  

Por fim, expressa-se o desejo de que essa tese seja mais um componente 

relevante dos esforços dedicados à compreensão dos afetos – em particular do meta-

afeto – na educação matemática e à propagação desse conhecimento no campo do 

ensino e aprendizagem como um todo.  
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APÊNDICES  

 

Apêndice A – Modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática 

Doutorado em Educação Matemática 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Professor (a)  

Meu nome é Felipe Augusto de Mesquita Comelli, sou doutorando do Programa de Estudos 

Pós-graduados em Educação Matemática da PUC-SP e estou em processo de elaboração 

de minha tese, com o objetivo de compreender como se entrelaçam elementos do meta-

afeto com os construtos dos afetos do professor que ensina matemática e de que modo 

essa relação influencia e retroalimenta sua visão sobre a matemática, o ensino de 

matemática, as pessoas que se envolvem com matemática e o contexto social (como 

normas, cultura e expectativas). Gostaria de contar com sua colaboração, que será de 

grande importância para a produção de conhecimentos científicos e para o 

aprimoramento dos estudos sobre a formação de professores.  

Esclareço que os dados coletados serão utilizados respeitando a identidade do sujeito da 

pesquisa. Para facilitar nossa conversa e garantir um registro fiel dela, farei uso do 

gravador.  

Mesmo não tendo benefícios diretos em participar desse estudo, indiretamente você 

contribuirá para a compreensão do fenômeno estudado e para a produção de 

conhecimento científico. 

Estarei disponível para esclarecer dúvidas referentes à pesquisa, aos procedimentos, 

metodologias utilizadas e outros assuntos correlatos. 

A participação nessa pesquisa é voluntária e, se você decidir não participar ou preferir 

desistir de continuar em qualquer momento, tem absoluta liberdade sem qualquer ônus 

ou penalização. 

Agradeço, desde já, sua colaboração.  
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Felipe Augusto de Mesquita Comelli 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática 

Doutorado em Educação Matemática 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

Eu............................................................................, fui informado(a) que não posso 

esperar benefícios pessoais ou coletivos advindos dessa pesquisa e não serei 

penalizado(a) caso decida não participar ou desistir sem precisar justificar. 

Recebi todos os esclarecimentos de que serão garantidas a confidencialidade e 

privacidade das informações por mim prestadas.  

Estou ciente de que a qualquer momento da pesquisa posso solicitar ao pesquisador 

elementos sobre minha participação e que terei livre acesso às informações e 

esclarecimentos adicionais que possam surgir durante a elaboração desse estudo. 

Tendo sido orientado(a) quanto ao teor de tudo o que aqui é mencionado e 

compreendido a natureza, os objetivos dessa pesquisa e que não há valor econômico 

a receber ou pagar, manifesto meu livre consentimento em participar do estudo. 

Os dados e materiais coletados na pesquisa serão armazenados em arquivos, 

conforme a Resolução 196/96- CONEP e orientações do comitê de Ética da PUC/SP. 

E por estar ciente, assino essa Declaração de Consentimento. 

 

                                              São Paulo,........... de........................ de 2018. 
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Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática 

Doutorado em Educação Matemática 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

Fui esclarecido que: 

✓ Não poderei esperar benefícios pessoais advindos desta entrevista. 

✓ Não existem possíveis desconfortos e riscos decorrentes da participação. 

✓ Minha privacidade será respeitada, ou seja, qualquer dado ou elemento que 

possa, de qualquer forma, me identificar será mantido em sigilo. 

✓ Posso me recusar a participar da entrevista e a retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem precisar justificar-me, e não sofrerei qualquer 

prejuízo. 

✓ Tenho livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais 

sobre o estudo e suas consequências durante a pesquisa; enfim, tudo o que 

eu queira saber antes, durante e depois da minha participação. 

✓ Finalmente, tendo sido orientado quanto ao teor do projeto e compreendido 

os objetivos da entrevista, manifesto meu livre consentimento em participar. 

Nome:_______________________________________________ 

RG:_________________________________________________ 

Santos, ____/_____/_______ 

                                                        _______________________________ 

                                                                         Professor (a) Participante 
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Apêndice B – Quadros das unidades de análise, contextos, categorias e subcategorias. 
 
 

Apêndice B.1 Quadro das unidades de análise das Narrativas Autobiográficas (NA) distribuídas nas subcategorias da categoria Afetos em Relação à 

Matemática (RM). 

Subcat. Unidades de análise e códigos 

Atitudes 
(at) 

Porque, às vezes, algum aluno que você faz o exercício normal da apostila, ou que a gente fala, “ó, você precisa treinar mais”, ou, principalmente “ah, não gosto dessa matéria”, mas ele estava lá envolvido no jogo, estava lá fazendo as 
contas, participando, tentando vencer, no caso, mas ele se preocupava em resolver aquele problema dado. Era um jogo com 3 números, para você aplicar fatoração com números primos, e você via eles se dedicando ao jogo, jogando 

com bastante interesse. Eu fiquei bem feliz, eles gostaram muito, eles acabando “Nossa, eu nunca tinha visto, foi muito legal!” Eu gostei bastante dessa... isso foi uma coisa que me marcou bastante.  NA1RM1at1-EU1 

eu achava bonito, eu sempre gostei de padrões, e eu comecei a ver que a matemática tinha uma beleza, eu comecei a gostar mesmo de problemas matemáticos, do que eu aprendi ali no ensino médio, não é? Eu falei, “ah, isso aí está 
aprofundado”, eu achava bonito mesmo, e achava mais digno você ir para matemática do que ir para computação. Na época, não é? Hoje eu não sei se eu... NA2RM2at2-IS1 

Eu gostava, quer dizer, eu gosto, não é? [Risos] E tem aquela história de sempre, meu nome sempre foi associado com matemática, pelo fato de fazer conta, que hoje eu sei que não tem nada a ver, não é? Fazer conta é mais computação 
do que matemática, porque computar, é somar. É, o meu raciocínio, ele é mais computacional, mas eu fui para matemática, e na graduação você aprende vários ramos, assim, mas a ideia é fazer matemática, pela beleza da matemática. 
NA3RM3at3-IS2 

Crenças 
(cr) 

Foi onde eu vi a prática mesmo de tudo que eu estudei. E realmente eu entendia que muitas matérias, que a gente acha que elas são absurdas, difíceis, que não vai usar nada, mas elas te ajudam a desenvolver o raciocínio. Você 
olhar com outros olhos, pensar de maneira diferente. Desenvolver o raciocínio lógico do ser humano. Olhar de uma outra forma,  pensar de uma outra forma. Eu entendi aquelas matérias bem... Que eu falava "olha, aquilo me 
testou, me forçou, foi buscar". Lá na prática não tinha uma receita de bolo. NA4RM4cr1-EM1 

Não, é, matemática meio que... pode ser que não, pode ser que alguém desenvolva o gosto pela matemática, mas no meu caso eu acho que não, a matemática ela fez parte da minha vida sempre, e era natural, eu não percebia. 
NA5RM5cr2-EM2 

É... ah, para o lado da matemática.  É, pouquinho. [risos] Na verdade é para o lado da matemática, porque eles conversam comigo, eles me cumprimentam quando eu chego, como pessoa eles não têm nada, o negócio é a matéria 
mesmo. A matéria, ela não é uma matéria fácil, a pessoa tem que querer. Se não for natural que nem é para gente, para o matemático, para quem não é matemático ela não é tão simples assim. A pessoa muitas vezes não tem 

a visão da matemática, é difícil para ela. O que é simples para mim, pegar um transferidor e construir um ângulo, para ela você explica duas, três vezes. NA6RM6cr3-EM3 

Português e matemática ajuda muito nesse sentido, você ter uma interpretação, você ler bem um texto e entender o que ele está dizendo é muito importante, ao mesmo tempo que a matemática cria um raciocínio, desenvolve 
um raciocínio lógico talvez, uma análise, por exemplo, de figuras espaciais, gráficos e isso, complementando com as linguagens te dá um melhor entendimento. Ou seja, quem lê, entende bem e tem um raciocínio lógico bom, se 
sai bem no geral em outras coisas também, eu acho que nesse sentido a matemática é importante, pessoas que vão bem em matemática você vê que, no geral, se viram bem em outras coisas. Não é uma regra, não vejo isso 
como uma regra, mas pelo menos dos meus alunos, os que vão bem comigo se articulam melhor em outras áreas, em outros assuntos. NA7RM7cr4-EU2 

A matemática, ela busca padrões, ela busca teorizar coisas que se repetem, você procura fazer uma teoria geral sobre casos particulares, e eu achava isso o máximo... NA8RM8cr5-HE1 

Não, boa em matemática porque eu sempre fiz assim, eu sempre ajudei os meus amigos como minha mãe me ensinava, e eu falo hoje  para os alunos também, eu falo, “você não sabe? Faz várias vezes, porque a matemática é 
treino. Se você treinar você vai conseguir aprender”, “ah, mas eu não sei!”, eu falava, “mas ó, eu já te expliquei, está vendo o passo a passo? Isso, você vai por aqui. Se você conseguir entender o passo a passo, você vai entender 
a matemática, porque se você sabe somar 1+1, você sabe somar 2+3. O raciocínio é o mesmo”, e eu fui ajudando os meus amigos assim, no decorrer... até o... NA9RM9cr6-HI1 

Falei, eu vou fazer matemática, que é uma coisa mais... é uma ciência. NA10RM10cr7-IS3 

Eu falo assim, o corredor de Fórmula 1, por que que ele faz musculação? Ele só dirige! Não é? Eu tento mostrar para os alunos que às vezes uma coisa que você faz não é que você vai usar exatamente aquilo, mas você precisa 
fortalecer o seu cérebro, a matemática é uma das maneiras do seu cérebro virar uma... não quero usar esse termo, mas uma máquina mais eficiente de solucionar problemas. Pode ser que você precise, que você chegue em uma 
situação que você vai resolver algum problema, e não é que você vai resolver uma equação de segundo grau, mas você vai ter um método estruturado de resolução de problemas, mas mesmo você explicando isso para o aluno, 
ele muitas vezes não entende. NA11RM11cr8-IS4 

mas a matemática pode ser que você nunca use, mas o dia que surgir um problema real, efetivo, talvez a matemática seja a única coisa que você tenha para resolver. No futuro que está aparecendo, vão precisar de pessoas que 
saibam matemática. A matemática vai se tornar cada vez mais presente porque programação e tudo mais, vai ser uma nova exigência, não é? NA12RM12cr9-IS5 
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Emoções 
(em) 

Quando você me perguntou da minha história com a matemática foi automático eu já começar a lembrar da minha infância, e dois momentos apareceram rapidamente, que foi quando eu dava aula para o meu irmão, eu tinha 
uma lousa, um quadro negro, um quadro verde. Eu morei em casa, eu pendurava aquele quadro, eu pegava uma mesa e colocava o meu irmão. Ele tem quatro anos a menos que eu. Se eu tinha uns 8 ou 9 ele tinha uns 5. Cinco 
anos mais ou menos. E o meu vizinho, o amiguinho do meu irmão. E a matéria que eu dava era matemática, a gente fazia contas, tudo. E tinha uma outra brincadeira que eu fazia com o meu irmão, que era de vender. A minha 
mãe tinha uma penteadeira cheia de perfumes, e a gente embrulhava aqueles perfumes e vendia. Eu era a dona da loja. Só que eu colocava preço. Eu colocava preço nos perfumes, um, dois reais, tudo, e eu tinha uma fascinação 
por número. NA13RM13em1-EM4 

eu estava sempre mais confortável com a matemática, com a física, com a química. Eu estava sempre mais confortável. O que me preocupava era português. Português me preocupava. NA14RM14em2-EM5 

Porque eu gosto. Eu não sei explicar, porque você constrói, você descobre, você desenvolve... E eu sei os alunos que gostam, está ali, está nítido, tem 10 exercícios para fazer, a maioria vai fazer aqueles 5, eu já sei. E tem as 5, 6 
exceções da classe que fizeram os 10, você vê a construção no caderno. E eu tento fazer alguma coisa na lousa para despertar o interesse nos outros. Eu fiz assim em uma aula, “ó, é opcional, para quem quiser, vamos construir 
o ângulo tal e o ângulo tal com o transferidor.” “É obrigatório?”, começa “é obrigatório?”, eu falo, “Não. Eu estou passando para ver a lista e vou corrigir, vou ver se vocês construíram o certo. Por enquanto eu estou fazendo 
isso, tem esses 2 para construir”, de 20... 6, 7 vão construir. Eu começo a dar parabéns, eu vou lá, medindo com o transferidor, ver se o que ele fez em casa... falo, “ó, está diferente, está certo, não está, nananã”, eles começam 
a construir porque erraram, é diferente, mas eu não obrigo a construir, é um a mais. Eu percebi que deixá-los fazerem a opção também os traz para o meu lado. Tem coisas que você vai descobrindo no dia a dia. Agora, o que  

eles amam? iPad, eles amam elogio, eles amam ir para a lousa... NA15RM15em3-EM6 

Sim, sim, sim. Ah, na infância, no primeiro ano, primeiro, segundo ano, todo o primário, eu sempre fui, assim, um aluno que me destacava bastante, ganhava medalhas, ganhava prêmios de tudo, sempre tirei nota máxima, ou 
quase, não é? Sempre gostei muito de matemática e, principalmente, de exatas, mesmo na infância e nunca tive problema com isso, eu sempre tirava de letra, não é? E mudei, estudei em uma escola pequena, mas que tinha 
uma rigidez grande e fui... NA16RM16em4-HE2 

E nesse curso da Iracema, de topologia, estudando pelos livros do Elon, eu percebi que eu levava jeito para coisa, porque ela  deduzia todos os teoremas, e eu conseguia, ela dava um tempinho para gente pensar, eu conseguia 
achar as demonstrações, eu tinha um pensamento abstrato muito bom na época. E eu conseguia acompanhar e resolver, e fazia as coisas, e eu me destacava. Eu e outros alunos, a gente tinha uma facilidade em abstração, 
porque a topologia, ela abstrai muitas propriedades da geometria, para espaços de dimensão qualquer. Ela procura tirar a essência geométrica dos objetos que serve para qualquer dimensão, você consegue trabalhar com 
objetos n-dimensionais. E isso me fascinava, a topologia, a análise, a geometria diferencial me fascinavam. NA17RM17em5-HE3 

A matemática, ela busca padrões, ela busca teorizar coisas que se repetem, você procura fazer uma teoria geral sobre casos particulares, e eu achava isso o máximo... NA18RM18em6-HE4 

Ah, porque eu gosto de equação de segundo grau, adoro função. E a gente dá no nono. É, sei lá! Não sei te explicar porquê, ac ho que tem alguns desafios, que você tem que... sei lá, pensar mais, algumas coisas que te trazem 
uma... e têm um sentido, você vê lá uma crescente, é bacana, eu gosto dessa parte, parábola, eu acho interessante. De repente você coloca lá uns números e vira uma parábola, vira um “U”, ou vira uma parábola ao contrário. 
Eu acho isso interessante. E você vê o resultado, sei lá. NA19RM19em7-HI2 

No Olavo Bilac, que começa acho que a alfabetização, começa a aprender o que é número, o que é letra, e eu gostava de... tinha um amigo meu que era disléxico, ele não falava Fábio, ele falava Vápio, e eu ficava brincando com 
ele e começava a brincar com todas as palavras, com todas as letras que tinham combinação. Eu ficava falando, o D era T e o P era B, o V era F desse aluno e eu ficava brincando com todas as palavras que podiam fazer essas 
combinações de letras, até que eu descobri o que que era número, não é? Eu comecei a brincar... primeiro eu comecei a brincar com letra, depois eu comecei a brincar com número. NA20RM20em8-IS6 

Valores 
(va) 

- 

Motivação 
(mo) 

- 
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Apêndice B.2 Quadro das Unidades de análise das Narrativas Autobiográficas (NA) distribuídas nas subcategorias da categoria Afetos em Relação ao Ensino 

de Matemática (MT). 

Subcat. Unidades de análise e códigos 

Atitudes 
(at) 

Eu gostava, eu esperava aquela aula. Ela "aí, traz isso para a aula, traz aquilo", foi quando eu já percebi que eu tinha uma facilidade e que realmente eu gostava, e o que eu achava estranho era assim, ninguém gostava, a maioria não 
gostava da aula de matemática. NA21MT1at1-EM7 

Ah, eu ficava feliz, claro, eu ficava feliz. E outra coisa que eu fiquei feliz foi dos técnicos me aceitarem. Ninguém era do grupo deles, mas eles me chamavam, ficavam comigo na sala. É, tinha uma divisão de técnicos e não-técnicos. 
Quem fez o colegial técnico... Tinha um grupo, porque eles sabiam fazer placa de circuito impresso, eles sabiam soldar, e a gente, que fez o normal, era super sem noção nisso, na aula prática a gente tomava um pau. E eu lembro que 
eu tive que fazer meu primeiro projeto, eu fiz uma lâmpada vermelha e verde de entrada de prédio, foi meu projeto [risos] que acendia e piscava. Quando o carro entra ou sai, verde e vermelho. E eu não sabia, a gente não fazia a 
menor ideia, era um grupo de meninas, e veio o retorno, o retorno que eu ajudava eles na matéria teórica, e eles falaram, "não, vem aqui que a gente te explica, a gente... vamos pegar um livro, a gente faz o circuito, você tem que fazer 
ao contrário, porque vai corroer a placa, vai pôr na placa e corroer, você tem que fazer o circuito"... Eles, que não aceitavam nenhum que não era técnico, me aceitaram. Veio a vantagem de eu ser uma boa aluna, de eu ter notas boas, 
eu comecei a colher os frutos. NA22MT2at2- EM8 

eu como professora, só tenho 3 anos e eles que estão me ensinando a ser professora, o que eu posso falar e o que eu não posso, como devo falar, para não acontecer o que aconteceu comigo, que eu discordei do professor e ele ficou 
muito bravo, jamais eu fico brava. Discordou? Não, vamos fazer assim, me explica como você pensou. Vem aqui na lousa... sempre assim, sempre ouvindo. Quando um aluno fala uma resposta incompleta eu pergunto, “Quem gostaria 

de complementar a resposta do aluno?”, eu jamais falo “Está errado”, eu falo “vamos complementar”, para eles sempre terem a liberdade de se expressar. NA23MT3at3-EM9 

Ah, bom, nesse sentido, eu tinha esse primeiro professor de vetores e geometria analítica tinha um sistema de avaliação que eu achava péssimo, que ele fazia 4 provas e era peso I, peso II, peso III e peso IV. Era horrível, o ponto, a 
primeira prova, ela valia 10% da nota, nós não gostávamos. Nas primeiras provas a gente era praticamente... descartava, mesmo que tenha ido bem, não vale nada praticamente, a nossa prova, de decisão era a PIII, que já valia peso III, 
e garantia ali, se a gente via que na PIII foi mal? Deixa para lá, o pessoal ou abandonava, pedia para trancar se dava tempo, ou se fosse bom, não, vamos estudar para PIV porque ela vale uma nota boa, e era um sistema que eram 10 
questões alternativas, você acertou, era 1 ponto, você errou, descontava 0,1. Era um sistema muito mecânico de avaliação também, assim, era... aquele professor... NA24MT4at4-EU2 

Eu meio que eu aceitei, porque essa prova II foi muito engraçada, porque eu comentei com os amigos, “pô, vocês não vão nem tentar fazer? Vamos lá! Tenta fazer” ... “não, eu não vou... eu, não, mas eu vou lá, vou tentar fazer”. Deu 
15 minutos e eu entreguei a prova em branco, que eu não sabia fazer, o professor olhou para mim e falou, “Mas, já?”, e eu falei, “Não tenho o que fazer aqui”, eu abandonei, aquela matéria eu abandonei. Depois peguei um professor, 
a matéria desde o começo, o professor mais... mais didático, eu até consegui passar com uma nota razoável, lá é média 5, eu passei com 7,3, foi mais tranquilo, mas essa me marcou. Depois eu reprovei mais duas vezes no mesmo 
semestre. Eu comecei a iniciação científica e eu tive duas matérias bem difíceis, que foi física III, que era a parte de eletromagnetismo, e cálculo numérico. Eu estava indo bem em física, mas cálculo numérico eu estava indo mal. Para 
salvar cálculo numérico eu deixei um pouco de lado a física, no final das contas eu não salvei nenhuma e tocando ainda a minha iniciação científica, foi um pouco complicado, aquele semestre foi complicado, mas depois me organizei 
de novo e falei, “não, não vou mais colocar um monte de coisa junto”, e foi isso. Mas não me marcou tanto, na verdade. Acontece, você está tão acostumado ali com os colegas ali reprovando, que você não se sente tão mal. Tudo bem 

que você vem com uma galera que, ao invés de se formar em 5, forma em 4, não é? Você fica um meio termo, estou ruim, mas também não estou tão ruim. NA25MT5at5-EU3 

Crenças 
(cr) 

meu pai falou era que ele tinha continuação, ele tinha a universidade, e que era forte em exatas, e que meu pai já tinha percebido que eu tinha facilidade. Tanto que no primeiro ano da faculdade eu dava aula para os meus 
amigos. NA26MT6cr1-EM10 

E quando ele falou isso que era uma escola forte em exatas, que tinha engenharia e que eu ia gostar, foi o que me chamou a atenção, eu falei assim, ah, pode ser que eu me dê bem lá e essa minha facilidade seja até vista. 
NA27MT7cr2-EM11 

Ah, eu achei um pouco... muita teoria. Muita teoria. NA28MT8cr3-EM12 

Porque eu gosto. Eu não sei explicar, porque você constrói, você descobre, você desenvolve... E eu sei os alunos que gostam, está ali, está nítido, tem 10 exercícios para fazer, a maioria vai fazer aqueles 5, eu já sei. E tem as 5, 
6 exceções da classe que fizeram os 10, você vê a construção no caderno. E eu tento fazer alguma coisa na lousa para despertar o interesse nos outros. Eu fiz assim em uma aula, “ó, é opcional, para quem quiser, vamos construir 
o ângulo tal e o ângulo tal com o transferidor.” “É obrigatório?”, começa “é obrigatório?”, eu falo, “Não. Eu estou passando para ver a lista e vou corrigir, vou ver se vocês construíram o certo. Por enquanto eu estou fazendo 
isso, tem esses 2 para construir”, de 20... 6, 7 vão construir. Eu começo a dar parabéns, eu vou lá, medindo com o transferidor, ver se o que ele fez em casa... falo, “ó, está diferente, está certo, não está,  nananã”, eles começam 
a construir porque erraram, é diferente, mas eu não obrigo a construir, é um a mais. Eu percebi que deixá-los fazerem a opção também os traz para o meu lado. Tem coisas que você vai descobrindo no dia a dia. Agora, o que 
eles amam? iPad, eles amam elogio, eles amam ir para a lousa... NA29MT9cr4-EM13 

eu tenho como referência de faculdade, de professores de faculdade, ela é uma que eu tento fazer minhas aulas parecidas com as dela, no sentido de tentar ver se está todo mundo entendend o, se precisar explicar de novo, 
explica quantas vezes for necessário, verificar, fazer exercícios mais simples, explicar os exercícios simples, e saindo daquela parte mais formal, que a maioria jogava a formalidade tudo direto e ninguém entendia, e ele ficava 
“como é que vocês não entendem?”. Ela explicava de uma forma um pouco mais informal e ia colocando a formalidade aos poucos, para gente ir entendendo o que estava acontecendo, e depois ir entendendo também como 
é que faz a parte mais... NA30MT10cr5-EU4 

às vezes eu falo, “às vezes a prova em si nem é o único instrumento que você tem para avaliar, você participa da aula, você vai bem, você tira as dúvidas, você responde, você ajuda os colegas que têm mais dificuldade, uma 
nota ruim não quer dizer nada. Você pode ligar um sinal de alerta, olha, esse conteúdo, essa matéria eu não estou conseguindo entender direito, vamos lá, vamos retomar o que está falhando.” NA31MT11cr6-EU5 
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É, a minha ideia é tentar, cada vez mais... eu não posso deixar, pelo menos na matemática eu não posso deixar aquela parte de praticar os exercícios, de lado. Mas a cada ano que passa... É, vai ter uma hora que eles vão ter 
que fazer exercício, não tem jeito, é conteúdo e exercício, mas a ideia é tentar cada vez mais achar conteúdos para transformar, deixar bom, seguir a lógica de transformar tudo para as metodologias ativas. Mais sala de aula 
invertida, mais trazer um problema para eles resolverem em grupo, ter essa parte da prática, porque vai precisar, não tem jeito. Mas deixar o conteúdo cada vez mais atrativo. Em um ano só eu não vou conseguir tudo, mas 
cada ano que passa, do outro ano para esse eu já fiz um jogo diferente, eu já tenho mais aulas interdisciplinares, já tenho aula marcada com o laboratório de ciências. São coisas que vou agregando e deixando cada vez mais 
com os alunos tendo a autonomia de pesquisar, passando mais para as metodologias ativas mesmo. Essa é a ideia. NA32MT12cr7-EU6 

Bom, eu tenho que ensinar os conteúdos novos, nesse sentido eu tenho mais destaque que os alunos, pensando nessa...  mas eu tenho que ensiná-los como professor de qualquer matéria, eu tenho que mostrar os caminhos 
para eles começarem a se virar sozinhos. Ensinar a aprender, vamos dizer assim, como é que você vai estudar. Eu tenho que mostrar, olha, como é que você tem que estudar? Como que você começa a criar autonomia para 
aprender um conteúdo novo, independente de se eu estou dando matemática ou física, como eu estou dando as duas, nesse sentido eu tenho que pensar nele nisso, preparar os alunos para serem autônomos, para tudo na 
vida. Eu penso em associar cada vez mais os assuntos da matemática no dia a dia. Não adianta eles aprenderem e falarem, para que que eu vou aprender, para que que eu vou ver isso? Trazer o conteúdo de matemática para 
o dia a dia deles. Criar essa autonomia e não sei, mediar eles nesse meio termo enquanto eu estou dando aula e ajudando. Não sei se respondi claramente à questão, não sei se era exatamente essa a ideia, nesse ponto que 
você queria que eu respondesse... NA33MT13cr8-EU7 

E o laboratório de física que eu fiz lá no IFUSP, ele foi muito interessante, me marcou bastante e eu acho que isso é uma coisa que deveria ser trazida para a escola, para o ensino básico, porque a gente, experimentando e 
verificando os fenômenos físicos ali, com simulações, com testes, com medições, erros de medições, enfim, tendo que refazer experimentos, isso foi muito, muito interessante. Eu acho que foi uma coisa que me marcou 
bastante, embora a minha formação toda seja muito teórica, eu sou bacharel, eu tenho uma formação de mais teórica, mas o laboratório de física, ele veio quebrar essa parte teórica, não é? E foi bem interessanteNA34MT14cr9-
HE4 

Eu acho que o professor, ele não pode preparar demais a aula, a aula tem que ter um pouco de improviso, porque, de acordo com os alunos, de acordo com a sala de aula, você pode acrescentar alguma coisa, alguma pergunta 
gera algum tema novo ou algum aprofundamento, ou alguma retomada em alguma coisa que não ficou bem claro. Eu acho que tem que ter essa dose de improviso, a aula não pode ser alguma coisa quadradinha, feita no papel, 
como se a gente tivesse copiando um livro na lousa. NA35MT15cr10-HE5 

assim, os alunos tinham uma... não sei, eu entendo assim, pode ser que eu esteja enganado, mas eles aceitavam mais a aula teórica, a aula aprofundada. Eu fazia coisas no ensino médio que hoje eu nem penso em fazer. Eu 
demonstrava a inumerabilidade dos racionais, eu construída a diagonal de Cantor, coisas que hoje... e eles entendiam. Eles entendiam. NA36MT16cr11-HE6 

Acabei me despindo daquele formalismo que eu carregava, não é? E estou mais na linguagem dos alunos. Talvez ainda... eu vejo que eles ainda precisam de uma visão mais formal de alguns aspectos, não é? Como eu falo para 
eles, olha, uma vez na vida você tem que ver de onde veio esse teorema, essa fórmula, porque a matemática não é um dogma, não é? A gente chega no resultado através da lógica, através de um raciocínio, a gente acaba 
deduzindo um resultado, uma fórmula, mas eu não me sentiria bem e nunca vou me sentir bem em jogar uma fórmula na lousa e falar, olha, é assim. E vocês vão trabalhar em cima disso, ou vocês vão pegar uma fita métrica, 
vão medir isso e vão chegar nessa fórmula, aproximadamente. Isso eu acho que é importante, sim, eu coloquei isso na minha prática, mas eu continuo ainda com aquele aspecto formal, eu falo, “ó, uma vez na vida vocês vão 
ver a demonstração disso. Depois que eu demonstrar e que vocês entenderem a demonstração, a gente vai discutir isso bastante, depois vocês vão partir para a prática, vocês vão esquecer da demonstração e vão usar a fórmula, 

vão praticar.” NA37MT17cr12-HE7 

Eu acho que nós temos, além de dar, vai, os subsídios que eles precisam para continuar a carreira, para continuar o ensino na faculdade, depois transformar isso em uma profissão, em uma carreira, a responsabilidade é muito 
grande, isso eu acho que não só na matemática, mas de uma forma geral, não é? Você tem que capacitá-los para que eles tenham o mínimo de impacto lá na universidade, porque o degrau é muito grande. Eu vejo que o degrau 
entre o fundamental e o médio, o fundamental II e o médio é grande, e do médio para faculdade o degrau também é bem grande. Muitos alunos acabam abandonando os cursos no primeiro ano porque eles não têm, acredito 
que o background, não é? Faltam pré-requisitos para eles enfrentarem uma matemática ou uma estatística, ou um laboratório... enfim... A matemática como matemática, olhando a disciplina de matemática, ela é muito 
importante, ela vai se incorporar a quase todos, se não todos os cursos, não é? Em algum momento o aluno vai ter que usar matemática. E na sua vida também. Mas eu acho que no ensino médio a gente já está com uma 
matemática mais... uma matemática mais específica. No fundamental acredito que seja uma matemática mais para o dia a dia. Tem essa importância de formar o cidadão. Um bom ensino fundamental prepara o cidadão, um 
bom ensino médio prepara o profissional futuro. Eu tenho essa visão, não é? Embora a gente sempre tenha que voltar um pouquin ho e fazer essas retomadas. Mas também tem o aspecto humano, que acho que hoje não dá 
para gente entrar nisso. NA38MT18cr13-HE8 

Não, boa em matemática porque eu sempre fiz assim, eu sempre ajudei os meus amigos como minha mãe me ensinava, e eu falo hoje para os alunos também, eu falo, “você não sabe? Faz várias vezes, porque a matemática é 
treino. Se você treinar você vai conseguir aprender”, “ah, mas eu não sei!”, eu falava, “mas ó, eu já te expliquei, está vendo o passo a passo? Isso, você vai por aqui. Se você conseguir entender o passo a passo, você vai entendera 

matemática, porque se você sabe somar 1+1, você sabe somar 2+3. O raciocínio é o mesmo”, e eu fui ajudando os meus amigos assim, no decorrer... até o... NA39MT19cr14-HI3 

Ah, mas a universidade é totalmente diferente, Felipe. É totalmente diferente. Você aprende porque que o zero é zero, na faculdade você aprende coisas que você não usa hoje, infelizmente. NA40MT20cr15-HI4 

Eu acho que a matemática você aprende fazendo, em silêncio. Focado, prestando atenção no que você está fazendo, igual uma redação, não adianta você fazer uma redação em uma sala com bagunça, você vai perder as 
palavras que você vai colocar. NA41MT21cr16-HI5 

É, da minha aula eles costumam falar que... eu falo para eles e eles realmente também concordam que eu tento explicar para eles da melhor maneira, da maneira mais simples possível. Eu não vou lá no teorema do cara, eu 
explico para ele, “ó, o teorema” ... que nem agora a gente está fazendo o Gauss lá, o negócio do Gauss. E eles ficam desesperados, eu falei, não, vamos trabalhar dessa forma, se a gente fizer isso... “ah, é uma regra, dá para...”, 
dá, dá para fazer isso com... “ah, fica mais fácil!”. Eu explico o difícil e depois eu vou para o prático que é muito mais fácil dele entender. MMC, equação... ensina a balança para ele, depois fala que a letra para um lado é o igual 
e o número para o outro, que ele começa a ter uma visão melhor. Eu sou muito prática na hora que eu explico para eles. E um aluno já falou para mim, quando eles mudam de escola eles falam “nossa, professora, eu estou 

entendendo muito mais fácil, porque o meu outro professor explicava de uma forma muito difícil e eu não conseguia entender.” NA42MT22cr17-HI6 
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Não consigo pensar nisso, porque eu vejo por mim, eu preciso ter um raciocínio, eu preciso ter silêncio para pensar, para poder resolver alguma coisa e com a bagunça eles me atormentam. Imagina um aluno que, de repente 
tem uma dificuldade, o barulho também atormenta ele. Eu acho que a matemática, ela tem que ser muito silêncio, uma coisa assim, bem disciplinar mesmo. NA43MT23cr18-HI7 

Eu fui aprendendo a dar aula, quer dizer, eu ainda estou aprendendo, cada ano eu aprendo alguma coisa, conhecimento matemático, não é? Uma coisa que importa muito para dar aula, é conhecer álgebra. Eu não gosto, por 
exemplo, de engenheiro dando aula de matemática, porque engenheiro conhece cálculo, mas não conhece álgebra, eu acho que a coisa mais importante em um professor de matemática, é o conhecimento algébrico e o cálculo 
é importante, mas se você não conhece álgebra, você não tem uma visão geral, assim, para você passar de um conteúdo para outro, de um tema para outro, sem enxergar que tem relação. A parte da formação matemática eu 
acho muito importante, por conta de a gente ter essa visão específica, não é, a gente sabe o que que é cálculo, o que que é geometria, o que que é álgebra, mas a gente consegue ter essa visão geral. Tem essa... essa relação 
do conhecimento matemático. Agora, o pedagógico, como o meu curso foi de bacharelado, eu não tive. Quer dizer, depois eu comecei a fazer uma licenciatura, eu tive uma noção de algumas coisas, mas não pude dar 
continuidade. Eu até preciso resgatar isso para... NA44MT24cr19-IS6 

Os alunos bons em matemática, que respondiam. Isso é uma coisa que eu tive que aprender, que aula não é para o topo, eu tive que aprender a dar uma abaixada, pensar mais no meio, porque o bom aluno, ele não precisa do 
professor. Às vezes ele precisa de uma orientação só para direcionar, mas não que minha aula seja a coisa mais importante para ele. Minha aula está lá e ele não precisaria, teoricamente, da minha aula. Às vezes ele pode, por 

conta própria se resolver, mas eu não tinha essa visão, isso foi com o tempo. NA45MT25cr20-IS7 

Emoções 
(em) 

É assim, na época eu não percebi, eu percebi isso hoje, e fui crescendo, estudei em escola municipal, mas eu amava minha professora de matemática, era uma japonesa. Eu amava a aula dela, eu ficava ansiosa esperando, 
sempre fui bem em matemática. NA46MT26em1-EM14 

Teve um momento que não foi bom, porque eu perguntei para o professor... era sobre arredondamento, isso me marcou, não foi bom. Quando ele explicou o arredondamento. Ou era o... não era o primeiro, foi o último ano? 
Primeiro ano que eu fiz lá? Ou foi o 8º ano, ou foi o primeiro. E ele explicou o arredondamento matemático, e tem até 5 você arredonda para... mantém... a partir de 5 você arredonda para mais, e tinha uma regrinha que você 
olhava o anterior, e... certas horas você ia manter, certas horas você ia aumentar para mais. Você ia adicionar um, era arredondamento. E ele mostrou um número grande, e eu notei que se eu viesse arredondando daria um 
resultado diferente. Eu falei é... isso na minha cabeça, eu fui rápida. Eu falei "bom, mas se eu arredondar daqui vai dar um, mas se eu vier arredondando vai dar outro". Eu levantei a mão e falei, "mas essa regra não é tão exata 
assim, porque pode dar o resultado diferente". Ele não gostou, foi meio rígido comigo, falou que não, que eu não tinha entendido nada que ele explicou. Na verdade, ele não tinha entendido meu rac iocínio, porque depois eu 
fiz, vindo arredondando do jeito que ele fez e dava resultado diferente, e isso me marcou, eu me travei um pouco. Mas em nenhum momento eu percebi que o meu pensamento foi além, eu achei que... Eu me calei, e isso meio 
que... me fechou um pouco. Tanto que hoje um cuidado que eu tomo é sempre ouvir, “como que esse aluno pensa? Como que aquele aluno pensa?” Volta e meia eles "tia, mas eu pensei diferente". Eu pensei diferente. Eu 
pensei assim, eu falo assim, “nossa, que maravilhoso, você pensou diferente de mim e conseguiu o mesmo resultado, vamos explicar para os amigos porque vai que eles gostam mais da maneira de você pensar”. E esse ano 

mesmo eu já tive isso. Eu expliquei...  para eles fazerem um cubo, e eles falaram "não, mas a gente faz de outra forma". Eu falei "vem cá me explicar". Por quê? Porque eu sofri isso. NA47MT27em2-EM15 

Isso foi marcante, foi. Eu fiquei um pouco mais tímida, mais retraída para dizer o que eu penso, principalmente quando tem muita gente, não é? Porque eu falo, “Ai meu Deus, e se ele não gostar do que eu falei?”, só que, por 
outro lado foi bom para eu respeitar a opinião do outro, porque o que fizeram comigo, eu não gostei, eu jamais vou fazer isso com outro. Foi uma experiência negativa, mas que para minha vida com os outros, eu jamais vou 
cometer esse erro, porque foi cometido comigo e isso eu não gostei, eu fiquei mais travada. NA48MT28em3-EM16 

A minha experiência é no Colégio Novo Tempo. O que eu sei aqui, da sala de aula, de lidar com eles com o fundamental, que são  crianças. Adolescentes, pré-adolescentes. O começo foi difícil... O comecinho, bem comecinho 
foi difícil, eu não tinha a didática da sala de aula, eles tinham como referência um professor, que era querido, pelo que eu percebi, e eu era uma intrusa que estava chegando, eles começaram a me perguntar dele, eu falava que 
ele estava se recuperando, a princípio eu ia ficar 20 dias, só que o Cláudio* não voltou. E eu tive dificuldade com algumas classes. Uma delas, inclusive, eu n em continuei dando aula, a outra eu precisei de uma ajuda, porque 
eles cantavam “Tio Cláudio! Tio Cláudio!”. [Risos] Foi difícil! Isso se chama superação, eu chorei, eu fui na Unimed, eu lembro que eu liguei, eu falei, “gente, eu não vou entrar nessa sala, não tenho condição.” Sexto ano. [Risos] 
O que que aconteceu? Eles não me aceitaram. Essa classe em específico não me aceitou por algum motivo ou, até, não sei, porque assim, na verdade, eles, separados, eles eram crianças que me tratavam bem, mas quando eles 
se juntavam na classe, eu não sei o porquê eles se juntavam contra mim. Eu podia fazer o que fosse, eu podia inovar, eu podia dar iPad, mas eu não era o Cláudio. A referência era o Cláudio e eu não tive o jogo de cintura para 
falar, “bom, está bom... vocês estão com saudades do Cláudio? Vamos fazer uma cartinha para o Cláudio”... eu não tive um jogo  de cintura. Eu falei, “bom, vocês não querem que eu dê aula?” “Não”, eu falei, “Vamos sair. 

Quantos alunos hoje vão sair para Estudo Dirigido?” Eu não tive o jogo de cintura de lidar com a rejeição. NA49MT29em4-EM17 

Quando eu falei, eles se calaram, porque, talvez, eles tinham uma imagem que eu era muito boazinha, e quando eu enfrentei eles dizendo que quem não quisesse ter aula comigo, eu ia tirar para ED,  houve o silêncio. Mas só 
que aquilo, eu não consegui diluir isso, absorver isso. Quando eu cheguei em casa eu comecei a chorar... Eu não consegui lidar com a rejeição, eu tinha medo de entrar na classe e eles cantarem. NA50MT30em5-EM18 

eu entrei em pânico. Eu entrei em pânico mesmo. Eu tinha pânico 1, 2 anos antes disso, quando eu tive uns problemas com meu filho de 1 ano e pouco, eu sabia o que que era pânico, era vontade de chorar o dia inteiro. Uma 
das coisas, quando eu liguei para a escola para falar, “olha, eu tomei banho para ir trabalhar, não consigo” ... Dia seguinte , eu estou na Unimed, estou saindo da Unimed, eu fui buscar meu marido porque elas queriam me dar 
um calmante, só que eu não podia dirigir, eu fui buscar meu marido, voltei para a Unimed, nisso eu liguei para a escola e eu falei, “ó, eu entrei em pânico, eu entrei em pânico.” Eram, mas só foi um sexto que fez isso, não, eram 
3 sextos e 1 sétimo, esse sexto, na época, chamado Sabedoria, fez isso, “Tio Cláudio...”, isso eu nunca vou esquecer. Eu liguei e falei a verdade para a Diretora, eu falei, “eu entrei em pânico” ... Para Diretora. Eu entrei em pânico, 

eles me despertaram pânico, um negócio que estava adormecido. NA51MT31em6-EM19 

Ah, ser bem recebida, você entrar na porta e o aluno vir te abraçar, “ai, tia, que cabelo lindo!”, “Tia, adorei o desafio que  você colocou”, “posso trazer desafio? Tem mais desafio?”. Em contrapartida eu consegui estabelecer 
bom relacionamento que era o que me dava força. NA52MT32em7-EM20 
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É assim... é a lei. O que acontece, que é natural do ser humano. É a zona de conforto, eu lido bem com eles, com o sexto e com o sétimo, e tenho uma filha adolescente... é mais difícil, eu vejo no dia a dia, é um desafio. Ir para 
o nono, ir para o primeiro ano é um desafio, é aquele auge que eles estão se achando. [risos] Estão se achando no ensino médio! O que que acontece, eu não tenho medo, a matéria para mim não é, o negócio é lidar. Os 
conteúdos não me assustam, não. Até eu falo para Hipatia, tanto que eu dou aula de reforço e até gosto. Eu toda semana conversando com a Bia, o que que vocês estão vendo essa semana? “Ah, estamos vendo trigonometria”, 
porque sempre pinga um aluno do nono ou do oitavo meio que. Eles sem assinar, ah, eu vou me programar... não, aquele aluno ap arece, o conteúdo não me preocupa, o que me preocupa mesmo, sendo honesta, o lidar com 
a classe, o lidar. Porque eu já entrei para substituir, é mais difícil, é mais difícil, lógico, eu entrei para dar uma aula avulsa, eles não me conhecem, o  segurar a classe é o que me preocupa, não é a matéria, diferente de outros 
professores que não têm problema nenhum em segurar a classe, dá um grito... [risos] bate lá... NA53MT33em8-EM21 

O que me assusta é segurar uma classe. Eu falo isso e o pessoal dá risada. Por quê? Porque eles têm anos, 10, 15. As pessoas da minha idade têm 10, 15 anos lecionando. Eu não, só tenho 3. Só em uma escola, só para os 
pequenininhos. Isso me assusta. O segurar a classe ainda é um medo para mim. O resto eu não tenho medo de nada. Vai OBM, vou. Vai Canguru, vou. Vai não sei o que...  vou. Vai acompanhar... ah, eu me viro, eu me programo. 
Eu também sou meio organizadinha, assim, eu gosto de me programar, sabe? NA54MT34em9-EM22 

Sim, eu sempre adotei isso. Como eu gostei muito desses professores do ensino médio, essa ideia de criar os vínculos, eu também tento adotar, me aproximar, de conhecer mais. Não só de me preocupar em transmitir o 
conteúdo de matemáticas. Não sei. Fica mais humano, talvez, você entrar, dar sua aula e não saber o que está acontecendo com o aluno... não sei, é meu jeito. Não sei, às vezes você vê, o aluno está triste, você não sabe porque 
que ele está triste, o que que está acontecendo com o aluno... eu gosto de conhecer um pouco, criar esses vínculos. NA55MT35em10-EU8 

Ãhn... nem todos, eu escuto muitas vezes assim: Ah, professor, eu gosto muito de você, mas eu odeio a sua matéria. Às vezes eu não consigo cativar todos a se interessarem mais por matemática, mas tem pelo menos um... 
Tem uma aluna agora desse ano que ela fala, “eu odiava fração, não gostava de matemática” ... com as minhas aulas ela fala, “agora eu entendi, agora eu estou gostando mais.” Tudo bem que é uma no meio de 80, não é? Mas, 
pelo menos, você vê que alguns alunos se interessam mais, ou eu forço, pela proximidade eu consigo fazer eles se interessarem mais, ou mostrar outros conteúdos... Que nem, tem uma aluna que é bem avançada, se destaca 
bastante em relação aos outros, ela, às vezes, termina muito cedo as atividades, eu falo, “não, vamos lá, vou te mostrar o Brilliant”... faz isso aqui, ó. E ela está lá, porque ela também vem e fala comigo, ela tem essa liberdade 
de vir. Eu acho... sei lá, é bom para todo mundo, vamos dizer assim. Eu gosto. E, também, não fica muito frio. Eu acho... entrar, dar aula, não me preocupar com o outro, não saber se o outro está bem... não sei. Sei lá. Deu para 
entender, não é? NA56MT36em11-EU9 

Porque, às vezes, algum aluno que você faz o exercício normal da apostila, ou que a gente fala, “ó, você precisa treinar mais”, ou, principalmente “ah, não gosto dessa matéria”, mas ele estava lá envolvido no jogo, estava lá 
fazendo as contas, participando, tentando vencer, no caso, mas ele se preocupava em resolver aquele problema dado. Era um jogo com 3 números, para você aplicar fatoração com números primos, e você via eles se dedicando 
ao jogo, jogando com bastante interesse. Eu fiquei bem feliz, eles gostaram muito, eles acabando “Nossa, eu nunca tinha visto, foi muito legal!” Eu gostei bastante dessa... isso foi uma coisa que me marcou bastante. Uma outra 
coisa que me marcou bastante também foi quando uma aluna passou para a segunda fase da FUVEST, e eu falei, pô... eu encontrei com ela no réveillon, ela falou “Ai, passei, estou na segunda fase”, vamos lá... vamos estudar, 
se você precisar de alguma coisa eu te dou uma força, se der a gente usa o espaço da escola, que foi... até ela passou, não sei se ela passou na segunda na USP, mas ela passou acho que na UFSCAR. Eu também fiquei bastante 
feliz de... não foi uma prática, não foi nada diferente, mas eu gostei... NA57MT37em12-EU10 

Porque ela eu auxiliei a aluna a chegar no objetivo dela, eu via que ela ficou extremamente feliz de ter passado na faculdade e eu fiquei feliz de poder ter sido parte, um pedacinho pequeno nesse objetivo alcançado. É legal 
você fazer parte, poder ajudar os outros nos objetivos. Teve outros alunos também que eu tentei a mesma coisa, eles não passaram, mas eles têm um carinho por eu ter ajudado... às vezes eu ajudo via WhatsApp ainda, eu 
gosto, eu fico feliz de eles terem um objetivo e eu conseguir ali, com alguma coisinha, ajudar eles a alcançar. NA58MT38em13-EU11 

Sim, sim, sim. Eu tive aula na oitava série, que hoje é nono ano, com o professor Udimir Pires dos Santos, que foi um professor importante aqui na cidade, autor de livros e no colegial eu tive aula com o Sylvio Andraus, que foi 
uma referência aqui na Baixada Santista, e ele tinha, assim, ele dava provinha surpresa toda semana, e mandava a gente ir na lousa resolver exercícios... É, um pouco angustiante, não era uma coisa confortável, a gente ficava 
um pouco tenso, ansioso, mas era aquele estudo diário, isso não provocava...  só em matemática, que eu me lembre, só em matemática. E ele era bastante exigente, se você ficasse doente e perdesse alguma provinha, ele te 
fazia fazer essa provinha de qualquer jeito, em outra sala... você não fugia da coisa, eu fiquei com catapora, e tive que fazer essa prova, uma das provinhas que eu perdi, não teve jeito. NA59MT39em14-HE8 

Agora eu lembrei de um outro episódio do IME, do IME eu lembro muito, mas vamos por partes. O segundo curso que eu gostei muito, assim, que eu lembro muito, foi um curso de análise, análise matemática. A professora, 
para mim, foi o melhor curso que eu fiz lá no IME, eu já vou lembrar o nome dela... Ana Catarina Pontone Hellmeister, ela dava um curso diferente de todos os outros, ela colocava uma hipótese na lousa, “olha, vamos supor 
que a gente tem uma função, definida em um aberto, diferenciável em todos os pontos, que satisfaz tais e tais condições, ok?” Ok. Ela começava a desenvolver a teoria e chegava em um resultado, em uma coisa surpreendente, 
ela falava, “bom, a gente acabou de demonstrar esse teorema.” Ela fazia o caminho inverso, ela não chegava na teoria, na demonstração. Ela partia de hipóteses e chegava a uma tese. Isso eu achei fantástico! Maravilhoso! E 

procurei incorporar isso como professor, eu achava muito legal. NA60MT40em15-HE9 

No médio. No médio eu fiquei muito revoltada, não é? Fiz um médio péssimo, eu não tinha matemática no médio. NA61MT41em16-HI8 

Na escola... na escola, por exemplo, começava a ficar uma coisa meio esquisita, porque eu começava, por exemplo, tabuada, tinha muito, eu não fazia a tabuada sequencialmente, eu escrevia essa linha e essa coluna, essa linha 
e essa coluna, para ter alguma... para passar um tempo, eu não tinha, nessas séries iniciais eu não lembro, assim, de ter um desafio, assim, na escola em matemática que me puxasse, não tinha... eu nunca fui incentivado na 
escola, aliás, uma vez teve uma professora substituta que falou, “vamos fazer cálculo mental”, e começou a perguntar conta, o  que que ela fez? Mandou-me ficar quieto, para dar chance para os outros, e ninguém nunca foi, 
assim, nem era nada, era escola municipal, não é? Ninguém falou assim, ah, vamos trabalhar... não, eu lembro que os meus cadernos eram todos incompletos, porque eu prestava atenção, mas não registrava, minha letra era 

muito feia, não gostava muito de escrever e eu não registrava, mas eu tinha as notas... NA62MT42em17-IS8 

Eu me senti mal, porque o que eu falei, finalmente vai ter uma aula que eu vou ter alguma coisa que é legal, que eu goste de fazer, e nessa aula eu fui cortado, que seria, por exemplo, se aparece um aluno hoje assim, não é, 
pô, eu falo, “vem aqui comigo, vamos conversar!” A gente tem coisa para fazer. Naquela época eu acho que... sei lá! NA63MT43em18-IS9 
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Eu prefiro função de ensino médio. No ensino fundamental eu gosto de aritmética, porque os números, eu gosto de número, isso é desde pequeno, eu gosto de trabalhar com a parte de teoria dos números, com MMC, no EC 
também, números primos, as operações e mostrar relações que você consegue, mostrar como os números têm... alguns padrões se repetem, deduzir quando você tem questão de múltipla escolha, olha, você pode matar a 
questão por conta das características, o número é par, o resultado só pode ser par na multiplicação, você vê as alternativas... ou falar de noves fora, que é uma coisa que foi, como é que se fala... não se usa mais, mas às vezes 
você... como eu trabalhei em concurso, você fala assim, olha, se você olhar aqui a soma dos algarismos, dá para você matar a questão. Essa parte de aritmética eu acho legal, depois, quando entra álgebra, no oitavo, nono ano, 
começa a entrar equação, eu também gosto de trabalhar essa parte, que é mais algébrica. Geometria, eu antes não gostava de dar aula de geometria, mas é que eu também não explorava da maneira que eu exploro hoje. Eu 
não gostava, eu preferia não dar aula de geometria, mas se aparecesse aula de geometria eu dava tranquilamente. NA64MT44em19-IS10 

Eu tinha alunos que eram muito bons e era aquela coisa, eu gostava de dar aula porque eu estava dando aula para uns alunos que respondiam qualquer coisa que eu pedisse, eles iam lá e eles faziam, foi um tipo de aula que eu 
gostava muito. É lógico que era só menino. Era muita zoação da minha parte com eles... Tinha muita liberdade, era uma zoação,  mas eles adoravam porque eu zoava com eles e eles zoavam comigo. Nunca me distanciei. Foi 
uma turma marcante. Agora, em outros... tem locais, assim, que eu dei aula que eu odiava, não via a hora de... NA65MT45em20-IS11 

Valores 
(va) 

Ele não gostou, foi meio rígido comigo, falou que não, que eu não tinha entendido nada que ele explicou. Na verdade, ele não tinha entendido meu raciocínio, porque depois eu f iz, vindo arredondando do jeito que ele fez e 
dava resultado diferente, e isso me marcou, eu me travei um pouco. Mas em nenhum momento eu percebi que o meu pensamento foi além, eu achei que... Eu me calei, e isso meio que... me fechou um pouco. Tanto que hoje 
um cuidado que eu tomo é sempre ouvir, “como que esse aluno pensa? Como que aquele aluno pensa?” Volta e meia eles "tia, mas eu pensei diferente". Eu pensei diferente. Eu pensei assim, eu falo assim, “nossa, que 
maravilhoso, você pensou diferente de mim e conseguiu o mesmo resultado, vamos explicar para os amigos porque vai que eles gostam mais da maneira de você pensar”. E esse ano mesmo eu já tive isso. Eu expliquei...  para 
eles fazerem um cubo, e eles falaram "não, mas a gente faz de outra forma". Eu falei "vem cá me explicar". Por quê? Porque eu sofri isso. NA66MT46va1-EM23 

Isso foi marcante, foi. Eu fiquei um pouco mais tímida, mais retraída para dizer o que eu penso, principalmente quando tem muita gente, não é? Porque eu falo, “Ai meu Deus, e se ele não gostar do que eu falei?”, só que, por 
outro lado foi bom para eu respeitar a opinião do outro, porque o que fizeram comigo, eu não gostei, eu jamais vou fazer isso com outro. Foi uma experiência negativa, mas que para minha vida com os outros, eu  jamais vou 
cometer esse erro, porque foi cometido comigo e isso eu não gostei, eu fiquei mais travada. NA67MT47va2-EM24 

eu como professora, só tenho 3 anos e eles que estão me ensinando a ser professora, o que eu posso falar e o que eu não posso, como devo falar, para não acontecer o que aconteceu comigo, que eu discordei do professor e 
ele ficou muito bravo, jamais eu fico brava. Discordou? Não, vamos fazer assim, me explica como você pensou. Vem aqui na lousa... sempre assim, sempre ouvindo. Quando um aluno fala uma resposta incompleta eu pergunto, 
“Quem gostaria de complementar a resposta do aluno?”, eu jamais falo “Está errado”, eu falo “vamos complementar”, para eles sempre terem a liberdade de se expressar. NA68MT48va3-EM25 

Isso, exatamente. Não tinha essa proximidade, não tinha esse interesse em criar vínculos, não tinha nada, era uma coisa assim, ah, vou dar aula... na verdade não eram professores. Ali, a maioria, pelo menos os do IME que 
vinham, a maioria era pesquisador, e eles eram obrigados a dar aula, por conta da... “ah, você quer fazer pesquisa? Tem que d ar aula.” Eles não tinham interesse em dar aula, eles tinham interesse em fazer a pesquisa e para 
fazer a pesquisa eles tinham que ir lá passar matéria para o povo [risos]. Alguns não tinham didática, não tinham interesse, ou passava, mas não se importava, justamente porque não era o que eles queriam. Eu tive uma 
professora, no Cálculo III, que era Zara, se não me engano, o nome dela, e ela foi excelente, se destacou em relação a todos os outros professores, principalmente do IME. Ela tinha didática, ela se importava com que todo 
mundo entendesse o conteúdo, ela... eu tenho como referência de faculdade, de professores de faculdade, ela é uma que eu tento fazer minhas aulas parecidas com a s dela, no sentido de tentar ver se está todo mundo 
entendendo, se precisar explicar de novo, explica quantas vezes for necessário, verificar, fazer exercícios mais simples, explicar os exercícios simples, e saindo daquela parte mais formal, que a maioria jogava a formalidade tudo 
direto e ninguém entendia, e ele ficava “como é que vocês não entendem?”. Ela explicava de uma forma um pouco mais informal e ia colocando a formalidade aos poucos, para gente ir entendendo o que estava acontecendo, 
e depois ir entendendo também como é que faz a parte mais... NA69MT49va4-EU12 

Sim, eu sempre adotei isso. Como eu gostei muito desses professores do ensino médio, essa ideia de criar os vínculos, eu também tento adotar, me aproximar, de conhecer mais. Não só de me preocupar em transmitir o 
conteúdo de matemáticas. Fica mais humano, talvez, você entrar, dar sua aula e não saber o que está acontecendo com o aluno... não sei, é meu jeito. Não sei, às vezes você vê, o aluno está triste, você não sabe porque que 
ele está triste, o que que está acontecendo com o aluno... eu gosto de conhecer um pouco, criar esses vínculos. NA70MT50va5-EU13 

Agora eu lembrei de um outro episódio do IME, do IME eu lembro muito, mas vamos por partes. O segundo curso que eu gostei muito, assim, que eu lembro muito, foi um curso de análise, análise matemática. A professora, 
para mim, foi o melhor curso que eu fiz lá no IME, eu já vou lembrar o nome dela... Ana Catarina Pontone Hellmeister, ela dava um curso diferente de todos os outros, ela colocava uma hipótese na lousa, “olha, vamos supor 
que a gente tem uma função, definida em um aberto, diferenciável em todos os pontos, que satisfaz tais e tais condições, ok?” Ok. Ela começava a desenvolver a teoria e chegava em um resultado, em uma coisa surpreendente, 
ela falava, “bom, a gente acabou de demonstrar esse teorema.” Ela fazia o caminho inverso, ela não chegava na teoria, na demonstração. Ela partia de hipóteses e chegava a uma tese. Isso eu achei fantástico! Maravilhoso! E 
procurei incorporar isso como professor, eu achava muito legal. NA71MT51va6-HE10 

eu demonstrava tudo, eu não deixava um teorema sem demonstrar, porque essa era a minha formação e essa era a maneira como eu achava importante ensinar matemática. NA72MT52va7-HE11 

É, primeiro, eu não sou a favor, eu não sei se está certo o que eu falo, mas eu não sou a favor de provas muito difíceis, que o aluno não consiga realizar. Eu acho que o fator emocional, quando a palavra é “prova”, assusta um 
pouco, e o aluno, ele pode muito bem durante o andar dele, durante a sala de aula, ele faz todos os exercícios direitinho, ele acerta tudo, ele vibra quando ele acerta, ele entrega todas as atividades dele em dia e porque eu dar 
uma prova difícil que ele não possa realizar? Qual é o objetivo disso? Eu sou contra. Eu não faço isso, eu acho que o aluno, ele tem que fazer exercício difícil na sala, onde eu estou de apoio dele, que ele chegue e fale “eu não 
entendi, professora. O que eu faço?”, ah, você vai fazer isso, isso, isso... explico para ele passo a passo. Uma questão minha, que não é todo mundo que é a favor é a prova difícil, eu não sou a favor disso... NA73MT53va8-HI9 

Ah, eu acho que eu sirvo para muita coisa, para que eles aprendam, pelo menos, o meu maior objetivo é que eles administrem bem o dinheiro deles [risos], porque hoje em dia eu acho que eles precisam... Ah, eu acho que 
assim, ele precisa. Eu acho que ele precisa da organização, eu acho que ele precisa saber o quanto ele ganha, o quanto ele gasta, se ele pode gastar mais do que ele ganha, porque hoje as pessoas, eu vejo muita gente, elas não 
têm essa percepção. Eu ganhei tanto, mas eu compro, compro, compro, compro, compro... quando eu vou ver lá o meu... eu já gastei muito mais. E onde estão as dívidas, onde... não sei. Eu acho que na concentração também, 
eu acho que é importante isso para eles. Eu acho que a matemática, ela tem que ter concentração, acho que ele consegue focar... NA74MT54va9-HI10 
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Em outras escolas não tinha essa discussão. Isso começa a você pensar um pouco mais, que, no Objetivo que eu trabalhei algumas vezes, não teve isso, lá que eu falo que isso é o esquema McDonald’s da educação, a aula é 
assim, você faz assim, se você sair um pouco você é chamado a atenção, porque tem que ser exatamente aquilo ali. Tem que ser... é muito quadrado... eu lembro que quando eu explicava alguma coisa tinha aluno que gostava, 
“nossa, professor, da onde você tira essas coisas” ... porque eu demonstrava, mas do mesmo jeito que tinha aluno que gostava, tinha coordenador de matemática lá que falava, “oh, você não pode fazer isso. Você não pode ir 
além do que está na apostila”... Por isso que eu falo, é um McDonald’s. Nessas escolas, assim, que eu já trabalhei, não tem uma discussão e eu também não tinha com quem discutir, era muito... era uma coisa meio fria, é isso, 
o pacote está pronto e não mexa no pacote ...porque o esquema lá, você pega uma disciplina e você coloca 4 professores... Divide as frentes. Por quê? Porque o aluno não se apega. Você substitui qualquer peça porque você 
não tem tempo de nenhum aluno se apegar a um professor, é um método, é o método deles, é um nicho de mercado, eles fazem assim, funciona assim para eles. Não sei até quando, mas tem funcionado e pronto. É, por quê? 
Porque você não tem contato. Você coloca 50 alunos em uma sala, você faz uma rotatividade de professores, não focando na aula, mas focando em, o professor que é mais legal, tem professor que entrega a prova antes, porque 
é uma empresa grande. Não tem... a ética, às vezes, de alguns, não é tão firme, quando você trabalha um pouco diferente, você  não se adapta, mas é o que eu falei, tem horas que a gente precisa ganhar dinheiro, a gente se 

sujeita a esse tipo de coisa, mas não é... NA75MT55va10-IS12 

Motivação 
(mo) 

Ele não gostou, foi meio rígido comigo, falou que não, que eu não tinha entendido nada que ele explicou. Na verdade, ele não tinha entendido meu raciocínio, porque depois eu fiz, vindo arredondando do jeito que ele fez e 
dava resultado diferente, e isso me marcou, eu me travei um pouco. Mas em nenhum momento eu percebi que o meu pensamento foi além, eu achei que... Eu me calei, e isso meio que... me fechou um pouco. Tanto que hoje 
um cuidado que eu tomo é sempre ouvir, “como que esse aluno pensa? Como que aquele aluno pensa?” Volta e meia eles "tia, mas eu pensei diferente". Eu pensei diferente. Eu pensei assim, eu falo assim, “nossa, que 
maravilhoso, você pensou diferente de mim e conseguiu o mesmo resultado, vamos explicar para os amigos porque vai que eles gostam mais da maneira de você pensar”. E esse ano mesmo eu já tive isso. Eu expliquei...  para 
eles fazerem um cubo, e eles falaram "não, mas a gente faz de outra forma". Eu falei "vem cá me explicar". Por quê? Porque eu sofri isso. NA76MT56mo1EM26 

Isso foi marcante, foi. Eu fiquei um pouco mais tímida, mais retraída para dizer o que eu penso, principalmente quando tem muita gente, não é? Porque eu falo, “Ai meu Deus, e se ele não gostar do que eu falei?”, só que, por 
outro lado foi bom para eu respeitar a opinião do outro, porque o que fizeram comigo, eu não gostei, eu jamais vou fazer isso  com outro. Foi uma experiência negativa, mas que para minha vida com os outros, eu jamais vou 
cometer esse erro, porque foi cometido comigo e isso eu não gostei, eu fiquei mais travada. NA77MT57mo2-EM27 

Não, eu pegava o livro... eu sempre peguei o material, o livro e o caderno. Eu via a matéria, eu falava "ah! isso aqui é fácil!". A pessoa olhava para mim, "nossa é fácil?". Falei "é!". E eu explicava do meu jeito. O que acontece é 
quando ele não entendia, e isso me desafiava, porque eu tinha que buscar um outro jeito. Eu pedia um auxílio para o meu pai, eu falava assim, "eu estou explicando, mas nossa, ele não entende". Porque geralmente era na 
minha casa. Meu pai falava, "explica dessa outra forma, dá um exemplo prático, pega um exemplo da realidade". Eu modificava um pouquinho e explicava. NA78MT58mo3-EM28 

Isso, exatamente. Não tinha essa proximidade, não tinha esse interesse em criar vínculos, não tinha nada, era uma coisa assim, ah, vou dar aula... na verdade não eram professores. Ali, a maioria, pelo menos os do IME que 
vinham, a maioria era pesquisador, e eles eram obrigados a dar aula, por conta da... “ah, você quer fazer pesquisa? Tem que dar aula.” Eles não tinham interesse em dar aula, eles tinham interesse em fazer a pesquisa e para 
fazer a pesquisa eles tinham que ir lá passar matéria para o povo [risos]. Alguns não tinham didática, não tinham interesse, ou passava, mas não se importava, justamente porque não era o que eles queriam. Eu tive uma 
professora, no Cálculo III, que era Zara, se não me engano, o nome dela, e ela foi excelente, se destacou em relação a todos os outros professores, principalmente do IME. Ela tinha didática, ela se importava com que todo 
mundo entendesse o conteúdo, ela... eu tenho como referência de faculdade, de professores de faculdade, ela é uma que eu  tento fazer minhas aulas parecidas com as dela, no sentido de tentar ver se está todo mundo 
entendendo, se precisar explicar de novo, explica quantas vezes for necessário, verificar, fazer exercícios mais simples, explicar os exercícios simples, e saindo daquela parte mais formal, que a maioria jogava a formalidade tudo 
direto e ninguém entendia, e ele ficava “como é que vocês não entendem?”. Ela explicava de uma forma um pouco mais informal e  ia colocando a formalidade aos poucos, para gente ir entendendo o que estava acontecendo, 
e depois ir entendendo também como é que faz a parte mais... NA79MT59mo4-EU14 

Sim, eu sempre adotei isso. Como eu gostei muito desses professores do ensino médio, essa ideia de criar os vínculos, eu também tento adotar, me aproximar, de conhecer mais. Não só de me preocupar em transmitir o 
conteúdo de matemáticas. Fica mais humano, talvez, você entrar, dar sua aula e não saber o que está acontecendo com o aluno.. . não sei, é meu jeito. Não sei, às vezes você vê, o aluno está triste, você não sabe porque que 
ele está triste, o que que está acontecendo com o aluno... eu gosto de conhecer um pouco, criar esses vínculos. NA80MT60mo5-EU15 

Agora eu lembrei de um outro episódio do IME, do IME eu lembro muito, mas vamos por partes. O segundo curso que eu gostei muito, assim, que eu lembro muito, foi um curso de análise, análise matemática. A professora, 
para mim, foi o melhor curso que eu fiz lá no IME, eu já vou lembrar o nome dela... Ana Catarina Pontone Hellmeister, ela dav a um curso diferente de todos os outros, ela colocava uma hipótese na lousa, “olha, vamos supor 
que a gente tem uma função, definida em um aberto, diferenciável em todos os pontos, que satisfaz tais e tais condições, ok?”  Ok. Ela começava a desenvolver a teoria e chegava em um resultado, em uma coisa surpreendente, 
ela falava, “bom, a gente acabou de demonstrar esse teorema.” Ela fazia o caminho inverso, ela não chegava na teoria, na demonstração. Ela partia de hipóteses e chegava a uma tese. Isso eu achei fantástico! Maravilhoso! E 
procurei incorporar isso como professor, eu achava muito legal. NA81MT61mo6-HE12 
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Apêndice B.3 Quadro das unidades de análise das Narrativas Autobiográficas (NA) distribuídas nas subcategorias da categoria Afetos em Relação às Pessoas 

que se Envolvem com a Matemática (PM). 

Subcat. Unidades de análise e códigos 

Atitudes 
(at) 

Da quarta série para quinta série a gente estava comprando um apartamento, meus pais estavam comprando um apartamento, a grana encurtou e eles iam colocar eu e meu irmão no Estado. A gente fez um concurso de bolsas, que 
dava bolsa, acho que era 25, 50 e 100% da quinta à oitava e eu passei em primeiro, eu peguei 100% da quinta à oitava, eu ia estudar em escola pública, acabei, por conta do investimento anterior dos meus pais, acabei dando um 
retorno, vamos dizer que eles não pagaram. Da quinta à oitava eu só paguei o material da escola, a apostila. Eu passei em primeiro, o pessoal no primeiro ano ficou: “nossa, ele foi o primeiro do concurso”, aquilo ali eu senti que eu 
tinha um potencial, me destacava, pelo menos no meio ali eu... sei lá, sobressaía um pouco, estava um pouco acima da média. NA82PM1at1-EU16 

Crenças 
(cr) 

a minha família ela é muito forte em matemática. A maioria é de engenheiros, eu tenho um primo que é da Receita, não é, ele foi técnico do Tesouro, fiscal, hoje ele é prático, o meu outro primo também é engenheiro. É forte da 
minha família a Exatas. A Exatas veio da família do meu pai. A família da minha mãe eles são portugueses, não tem ninguém engenheiro, nada disso, mas a família do meu pai todos são muito fortes, os meus primos todos foram para 
a área de exatas, eu acho que é a genética da família, a família é para exatas, a minha filha tem facilidade também... NA83PM2cr1-EM29 

quando um dos professores falou para mim que ela era muito boa de física eu abri um sorriso, porque eu sempre tive facilidade, eu ia superbem na matéria. E ela vai ter a mesma tendência do que eu. Eu só não vejo nela aquela 
dedicação para estudo que eu tinha. NA84PM3cr2-EM30 

Por exemplo, que nem você falou, “você era notada? Você se destacava?”, eu poderia ter me destacado até mais, talvez, se tivessem me dado as asas que hoje a gente dá, que a gente tem essa visão que o professor não domina o 
conhecimento, ele é apenas um... Um orientador, um intermediário. Hoje a gente pensa assim, antigamente não era assim. Você discordava e só não apanhava. NA85PM4cr3-EM31 

O terceiro eu já tinha... não, o primeiro ano eu já dava aula de desenho técnico. No primeiro eu já dava aula de desenho técnico, por quê? Quem não tem facilidade para matemática não enxergava perspectiva... NA86PM5cr4-EM32 

Hoje, quando falam assim" ah, você é professora do que"? Eu "de matemática". "Ai, meu Deus"... Eu vejo que matemática... Ai meu Deus é tipo assim, meu, não acredito que ela foi escolher matemática, uma matéria, última coisa 

que eu escolheria no mundo, eu vejo que eu sou uma alienígena, não é? Difícil. Difícil, é. NA87PM6cr5-EM33 

O professor bravo, entra na parte da disciplina. Tem alunos que exigem que você mude, tiram você da sua zona de conforto para que você consiga ministrar matemática. E tem turma que mesmo você saindo da zona de conforto 
você não consegue. Não é o meu perfil, eu não sou brava, eu sou carinhosa, eu tenho muita paciência, eu já ouvi isso de professores que assistiram minha aula, e falaram "nossa, você tem muita paciência". Eu passo na mesa, eu 
sento, eu puxo uma cadeira, mas a maioria dos professores de matemática é bravo.. NA88PM7cr6-EM34 

Eu acho que eu sempre foco mais na matéria, na parte... não no relacionamento. O relacionamento é uma consequência para mim. Eu vejo que tem professores que é ao contrário, eles desenvolvem um relacionamento, bate papo, 
etc., e depois... eu não. Eu tento fazer coisas diferentes para que eles gostem. Eu tenho aluno que fala, “Tia, eu não gosto de matemática, mas eu adoro você”, “tia, hoje você trouxe um desafio?”, “tia, quando que nós vamos fazer 

aula de iPad? Aquele quiz? Quando que vai ser nosso laboratório?”. Porque eu sei que matemática é difícil, ainda tem isso, eu dou uma matéria que a maioria não quer. NA89PM8cr7-EM35 

Ah, é muito importante, o meu, como o de todos. Hoje eu vejo que gostar de matemática depende também do professor, para aqueles alunos que não despertaram, a gente faz a diferença, da maneira que você lida com o aluno e 
você é um ídolo, que nem o pai e a mãe, que ele vai se espelhar no pai e na mãe, o professor também. Como ele se posiciona, como ele pede as coisas, como ele... eu acho que, depende um pouco da gente dele gostar de matemática. 
Quando ele não gosta, depende de a gente transformar aquele aluno, para que ele venha a ter interesse. NA90PM9cr8-3EM6 

Professor de matemática para mim, pelo contrário, ele é um professor todo metódico, todo assim... não é? Engraçado. Eu olho para os professores eu falo “ah... é de matemática. Ah, é professor de física!”, porque você vê, 
porque eu tenho uma filha, “ai, mãe...”, eu falo “é assim mesmo, é professor de física, é tudo certinho, é X, Y...”.  Mas eu sou uma exceção, eu sou uma exceção, eu olho assim, eles são muito... se você fala para mudar alguma 
coisa, meu Deus! Vai chover! Eu dou risada! Olha, tem que dar iPad, toda semana, “ai, vai cair o mundo!”, eu falo “ah, tem que dar? Es tamos vendo o que? Vamos ver um aplicativo, vamos fazer um Kahoot, vamos fazer um 
quiz! Vamos fazer um... vamos fazer um mosaico”, sei lá! Um Tangram. Eu sou assim, mas o que me ajuda também é ter dois filhos, uma de 14 e um de 5.  Eu vivo isso, eu vivo essa adaptação. A idade é diferente, eles vivem 
mudando, hoje está bom, amanhã não está. Eu vivo me adaptando. NA91PM10cr9-EM37 

Ah, sim, sim... leva porque ele vive isso e com amor. Você ama os seus filhos, você vai fazer de tudo para conseguir acompanhá-los, tem vantagem, tem. Você percebe, o professor quando tem filho daquela idade, ele é mais 
carinhoso, porque ele vive isso. ... Ah, para classe. [risos] Eu acho, não sei. Eu acho que ele é mais carinhoso, porque você vê como se fossem seus filhos, você fala, poxa, podia ser meu filho. Pô, meu filho daqui a pouco está 
chegando aqui, podia ser meu filho. Faz bastante, faz. Na minha opinião. NA92PM11cr10-EM38 

Eu sou muito transparente, eu não consigo esconder nem mentir, ou se eu estou preocupada ou... isso é como eu penso, é como e u ajo, essa sou eu mesma, qualquer pessoa que vier conversar comigo, é assim que eu vou 
ser, é a maneira que eu sou. Eu ia falar, tem pessoas que... tem pessoas que já trabalharam mais junto comigo, só que hoje não estão aqui para você poder perguntar, mas é assim mesmo que eu sou e eu, no começo, precisei 
de ajuda. No começo eu precisava que um coordenador entrasse na sala, olhasse, falasse para mim “faz isso, você foi firme aqui, mas depois, nos 10 minutos que falta você está deixando... Eles ficarem muito à vontade, tem 
que continuar sendo firme.” Eu sobrevivi aqui porque eu também tive ajuda da escola, porque essa minha falta de experiência como professora fez falta. NA93PM12cr11-EM39 
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Engenheira elétrica, isso. Os dois tinham... ela virou professora, agora ela também é professora de matemática, mas a formação não era essa. Em casa todo mundo era bom em exatas, tem isso também, mas ela incentivava 
tudo, sempre comprava gibi, comprava aqueles bloquinhos de letra para fazer alfabetização, mesmo antes da escola eu já tinha uma noção... Lembro da minha mãe contando, ganhei uma rifa, ganhei os bloquinhos para fazer, 

eu aprendi a ler com A Turma da Mônica, essas coisas. Ela sempre estava ali me incentivando, além da escola depois, sempre ficava em cima das coisas. NA94PM13cr12-EU17 

No ensino médio foi a Tânia, também ótima professora, mas era mais assim... mais tradicional, não podia usar fichário, ela queria um caderno, para não ter o risco de perder a folhas, ela queria um caderno só de matemática, 
as atividades tinham que ser guardadas todas em uma pasta, muita organização, em excesso, mas a maioria dos alunos não gostava muito no começo, assim, do primeiro ano, achavam ela muito rígida e depois eles se 
acostumavam, ela também já afrouxava um pouco nos outros anos e tranquilo. Eu não me importava de ter um caderno aparte, essas... para mim era frescura! NA95PM14cr13-EU18 

Bom, o que eu lembro do começo da minha graduação, que eu entrei um mês depois de as aulas terem iniciado, porque foi quarta chamada da quarta opção, bem no finalzinho do processo de seleção mesmo. E eu cheguei 
em uma segunda-feira e o pessoal da secretaria falou, “olha, fica esperto, porque eu acho que vocês têm prova na sexta.” E já foi meu primeiro baque, porque eu tive aula com esse professor da segunda, eu e mais um grupo 
que entrou na quarta chamada. De vetores e geometria analítica. A gente chegou lá, já estava no capítulo 7 acho, do livro. A gente não tinha livro, não tinha nada, não conhecia ninguém, fomos os 3 lá falar com o professor e 
a gente sente o primeiro baque, a diferença de tratamento, que a gente... assim, você tinha lá a professora que eu comentei até dos vínculos, que são professores que se preocupavam e tudo, os do ensin o médio, eles têm 
um cuidado maior com a gente, vamos dizer assim. Chegou na faculdade, a gente pediu orientações e não teve nada de orientação, não teve nenhuma preocupação, a gente falou, “olha, a gente chegou agora, é possível adiar 
essa prova até a gente se ambientar?” Ele negou, a gente falou, “se a gente tiver alguma dúvida, a gente pode procurar você na sua sala?” Ele “Ah, tem monitoria”, e acabou. Não falou nada, não falou quando era, nada, nada. 

Ele falou, ah... praticamente um “se virem”, não é? A gente já sente o baque. NA96PM15cr14-EU19 

As matérias de cálculo eu passei, não reprovei em nenhuma, mas sempre, assim, estudando ao máximo, notas no limite, eu estava acostumado a 9 e 10, eu estava me acostumando com os 5,5, os 5... vai para recuperação, 
passa na recuperação com 5,2... foi complicado, assim, e essa relação com esses professores dos outros institutos, não é, que  as aulas de cálculo vinham os professores do IME, as aulas de física a gente fazia no Instituto de 
Física. Só os de geofísica que eram do próprio instituto. E a maioria eram professores que não se importavam muito, como todo professor de faculdade, que você não tem esse cuidado, “ah, está fazendo as lições”... não tem 
isso, não faz sentido mais isso em uma faculdade, mas eles também não se importavam, não tinham um pouco de empatia, “ah, tive algum problema, dá para gente ver, dá para remarcar”... a maioria não... NA97PM16cr15-

EU20 

sempre tentei facilitar o entendimento do conteúdo, seja de matemática ou de física, antes de aplicar o formalismo. Às vezes você começa com as contas e eles não entendem, às vezes até são assuntos que eles já viram, mas 
que eles não dominaram. “Bom, vamos começar do zero”. Eu sempre tentei assim, entende o que está acontecendo, depois a gente aplica formalismo, mesmo que você fale uma ou outra vez algum exercício, o importante é 
entender, se você consegue entender o que está acontecendo, uma hora, com o avanço nos estudos, você acaba tendo o domínio ali do conteúdo. NA98PM17cr16-EU21 

A infância, idade pré-escolar, a coisa pega, não é? Mas eu sempre fui uma mente bem racional, eu sempre gostei de desafios, de lógica. Acredito  que isso tenha se manifestado desde o início, essa parte eu não me recordo. 
NA99PM18cr17-HE13 

A graduação, algumas coisas que me marcaram bastante, até anotei para eu não esquecer, foi laboratório de física, que eu achei uma coisa muito interessante, porque tudo isso vai modelando a nossa formação como 
profissional, são várias influências que você vai recebendo, diferentes formações e contatos e convívios e você vai agregando tudo isso, é como ligar os pontinhos, você vai marcando pontos ao longo da sua vida e, de repente, 
você vai ligar esses pontos e vai chegar em algum lugar, você vai formar a sua personalidade, a sua maneira de enxergar as coisas, profissionalmente inclusive, não é? NA100PM19cr18-HE14 

eles viam que eu tinha paixão por aquilo, eu dava aula, assim, com uma empolgação. Hoje, até hoje eu faço isso, eu gosto muito do que eu faço, eu sou um personagem lá na sala de aula. E eles ficavam assim, envolvidos com 
a forma que eu lecionava, que eu não deixava nada passar, não é? A gente aprofundava bastante as coisas. Mas eu percebi que ao longo do tempo as aulas já não tinham mais, não podiam mais ser daquele jeito, não é? E as 
provas também não, eu já começava a tirar o pé um pouquinho nas avaliações. NA101PM20cr19-HE15 

E eu fiquei para matemática. É. Mas, assim, na faculdade eu não era a melhor aluna, eu tinha que estudar muito, nunca fui expert, o top, não. NA102PM21cr20-HI11 

Me prejudicou muito, porque eu não tive matemática. Eu fui fazer um negócio de teimosa, só que eu pulei uma fase, você entendeu? Isso me prejudicou bastante, porque eu não tinha a base que meus amigos tinham da 
matriz, número complexo, quando falavam isso eu falava “e agora?”, eu não aprendi nada disso. Eu tinha que estudar e era muito complicado, hoje a gente tem videoaula, tem muita facilidade. NA103PM22cr21-HI12 

Ah, os meus amigos se destacaram bastante. Eu não, eu era aquele aluno intermediário e, também, porque meus amigos não trabalhavam, eles só estudavam e eu trabalhava o dia inteiro e à noite eu tinha que estudar. 
NA104PM23cr22-HI13 

Porque é um bloqueio que eu tenho. Eu não consigo, eu não consigo. Até porque eu não consigo me relacionar muito bem com adolescente, não é, assim, com esses adolescentes de hoje, que eu já te falei, boné, celular... eu 
acho que a matemática, ela tem que estar centrada, eu acho que o aluno, ele tem que ter foco. Na minha opinião. E ele nesse jeito, além de ótimo para ele, tem aluno que não precisa desse foco, só que ele atrapalha os 
outros, e tem aluno que precisa. Eu sou meio metódica, eu acho que a matemática você aprende, eu sou meio tradicional. Meu problema é esse. NA105PM24cr23-HI14 

Eu não sei, eu acho que eu tenho... não sei se é porque eu sou mais velha, sei lá, tenho idade para ser avó, às vezes, deles, porque... e eu tenho uma relação boa, tenho pena, tenho paciência... eu acho que eu tenho muito 
mais paciência do que, com certeza, com os adolescentes que eu não tenho nenhuma. Acho que eles me respeitam mais, o adolescente, ele hoje não... não vejo ele com esse respeito. Eu acho que eu consigo dominar mais 

em relação aos pequenos. Acho que eles aceitam mais o que você fala... não sei por quê. NA106PM25cr24-HI15 

Acho que é porque eu gosto mais dos menores, e eu consigo... liderar, eu acho que eu confundo um pouco, talvez, a idade com a matéria... sei lá, com o conteúdo... será que... vai, como eu não gosto dessa idade do adolescente, 
que eu acho que eles são folgados, que eu acho que eles não querem nada, e eu vou me debater contra eles, talvez, eu jogue o conteúdo como desculpa. NA107PM26cr25-HI16 
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Porque hoje em dia não... não sei, eu acho que a gente não tem reconhecimento, eu acho que o aluno não reconhece mais o professor como ele deveria. Ou ele não reconhece o professor. NA108PM27cr26-HI17 

Com uns 7, 8 anos eu comecei a brincar com número, fazia 2+2=4, 4+4=8, 8+8=16 e ia embora, mas ninguém sabia, porque eu achava que era normal, um dia, eu acho que eu estava na casa da minha avó e eu comecei a fazer 
conta de cabeça, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e eu ia a números que eu não sabia o nome, mas eu sabia a ordem dos algarismos e eu falo, nossa, tem alguma coisa aí, o pessoal... Os familiares começaram a achar estranho... não 
estranho, não é? Começaram a incentivar, “quanto que é tanto vezes tanto?” E aí associou meu nome à matemática. NA109PM28cr27-IS13 

Ah, nesse caso eu era o centro, porque eu fazia, eu lembro que era... 2+2, eu comecei com isso, 4, 8 e 16 eu chegava a milhão com... sei lá com que idade, mas eu era muito pequeno e eu fazia essas contas de cabeça, muito 
rápido. E hoje eu ainda faço conta rápido, mas naquela época eu acho que eu fazia mais rápido ainda, porque eu não tinha tantos métodos assim, eu perco tempo pelos métodos. E eu fiquei associado com matemática, “o 
Isaac era o que faz conta, era o que sabe matemática”, o que não tem nada a ver, porque era só uma habilidade, sei lá, de cálculo, eu falo que eu tenho uma boa memória e sei a tabuada, é esse meu segredo, mas... 

NA110PM29cr28-IS14 

Depois eu aprendi tudo, mas eu lembro, 2+2=4, 4+4=8, 8+8=16 e ia, não é? Eu ficava fazendo conta de cabeça de tudo, era um...  é um dom e uma maldição, eu não consigo ver uma placa de carro e não ver se é um número 
primo, ver se... NA111PM30cr29-IS15 

É, eu nunca tive o hábito de estudar, eu gostava de ler, eu gostava de resolver exercícios, mas não tinha uma estrutura de estudos, assim, vou sentar para estudar essa matéria... não. Eu começava uma coisa, ia para outra, ia 
para outra... sempre uma coisa meio difusa. Eu senti o baque, eu falei, “ih, caramba, agora o buraco é mais embaixo.” O primeiro ano, eu lembro que eu comecei bem, assim, nas matérias que eu fui teve uma que eu não 
consegui, eu não consegui passar em cálculo, apesar da primeira prova eu ter ido muito bem, mas eu ainda não tinha a disciplina de estudar e, também, como eu tinha feito o processamento de dados, você ainda perde umas 

disciplinas, as coisas foram... no meu ensino médio a parte de matemática foi vista muito por cima. O primeiro ano eu sofri, capacidade para aprender a estudar, eu fiquei... NA112PM31cr30-IS16 

Sim. Não, eu... também eu não achei nada... também fui eu, eu, na época, tinha bem consciência que eu não passei porque eu não estudei, eu nunca... fiz aquela, “ah, o professor me reprovou” ... não. Eu sabia, eu fui, eu 
fiquei em cálculo porque eu não tendi, eu não me dediquei, porque os motivos eram meus. Eu fiquei em cálculo, no primeiro ano eu fiquei em cálculo, eu comecei a sentir um pouco de dificuldade. E tem uma coisa, volta na 
asma, a asma sempre me trouxe uma limitação física, eu sempre tive um problema com limitações, eu começava a pintar que eu podia ter uma limitação intelectual, isso foi problema para mim. NA113PM32cr31-IS17 

Não pensava isso claramente, mas eu vejo hoje que o fato de eu ter limitações físicas me deixava com a crença de que eu tinha limites intelectuais, porque eu sempre fui, “ah, vai correr daqui até ali”, eu não conseguia. Eu 
sempre tive esse bloqueio, e isso eu precisei trabalhar muito, eu acho que só agora, com 40 e poucos anos que eu consegui enxergar isso, mas na época eu não enxergava. Mas hoje, analisando, eu via que eu tinha essa crença, 
assim, de limitação, porque era muito forte. No futebol eu ia para o gol, porque eu não podia correr,  começava a brincar, tinha uma hora que parar, que eu... estava faltando o ar. Como eu passei a infância, dos 8 anos que 
começou, até os 18 anos, indo para hospital... isso ficou muito forte no físico, e quando eu tive na faculdade o primeiro corte, assim, eu acho que me deu um baque meio pesado, porque eu comecei, eu falei, será que... que 
eu tenho uma limitação? Será que... NA114PM33cr32-IS18 

Cheguei aonde eu podia... e daqui eu não vou passar... e foi meio... a primeira reclamação da vida foi meio esquisita. Veio o segundo ano, eu morei em uma república, era em cima de um sebo. O que que ocorreu? Eu lia, eu 
passei um ano mais lendo do que indo para faculdade. NA115PM34cr33-IS19 

Era da matemática, e tinha um grupo, PET, e ele era aberto, você fazia uma prova para entrar, mas ele era aberto para quem quisesse assistir, eu ia para as palestras. A tutora do PET, chamava Tereza, ela chamava pessoas de 
todas as áreas para dar palestra, para falar, para divulgar qualquer coisa, e a minha namorada era desse grupo, e eu acabei que eu comecei a fazer parte desse grupo, eu ia lá em todas as palestras, aprendi muita coisa nessa 
época, nas palestras. E eu retomei para estudar, mas já com aquela... com aquela coisa da limitação, eu não... não me destacava, assim, era um aluno mediano, fazia o que tinha que fazer, passava, assim, às vezes, carreguei 
DP, mas eu fazia, eu passava. No final das contas eu passava, fazia aquelas coisas absurdas, a gente estudava antes de fazer prova, mas eu convivia também no PET com os melhores alunos da faculdade, isso me ajudava 
bastante, tinha uns caras lá que era um absurdo, tinha aluno que não fazia nada no papel, ele resolvia as questões falando, blá, blá, blá e eu aproveitei isso. NA116PM35cr34-IS20 

Tem uma responsabilidade e eu tenho um retorno, porque que eu fui fazer as coisas que eu fui fazer, porque que eu aprendi o que eu fu i fazer, que eu aprendi e isso vai morrer em mim? Eu não posso, eu não posso deixar 
tudo que eu estudo para mim, eu tenho que retornar para a sociedade o que eu aprendo, porque senão morre em mim, eu não tive filho também. Eu preciso extravasar também isso, eu preciso retornar as coisas que vieram 
para mim, eu preciso retornar para os outros, não é fácil. Não é fácil ser professor não. NA117PM36cr35-IS21 

Mas eu gosto de dar aula, eu gosto de ter essa... de poder compartilhar todo... tudo que eu sei não, compartilhar o que eu sei com os alunos, eu gosto de retornar isso, até porque a minha educação de graduação e mestrado 
foram públicas, eu tenho uma responsabilidade de retorno. Eu preciso trazer isso de volta. Fechando, não sei... eu sou professor e não sou professor, eu não sei ainda. Eu sou o Isaac Newton. NA118PM37cr36-IS22 

Emoções 
(em) 

Quando você me perguntou da minha história com a matemática foi automático eu já começar a lembrar da minha infância, e dois momentos apareceram rapidamente, que foi quando eu dava aula para o meu irmão, eu 
tinha uma lousa, um quadro negro, um quadro verde. Eu morei em casa, eu pendurava aquele quadro, eu pegava uma mesa e colocava o meu irmão. Ele tem quatro anos a menos que eu. Se eu tinha uns 8 ou 9 ele tinha uns 
5. Cinco anos mais ou menos. E o meu vizinho, o amiguinho do meu irmão. E a matéria que eu dava era matemática, a gente fazia contas, tudo. E tinha uma outra brincadeira que eu fazia com o meu irmão, que era de vender. 
A minha mãe tinha uma penteadeira cheia de perfumes, e a gente embrulhava aqueles perfumes e vendia. Eu era a dona da loja. Só que eu colocava preço. Eu colocava preço nos perfumes, um, dois reais, tudo, e eu tinha 

uma fascinação por número. NA119PM38em1-EM40 

É assim, na época eu não percebi, eu percebi isso hoje, e fui crescendo, estudei em escola municipal, mas eu amava minha professora de matemática, era uma japonesa. Eu amava a aula dela, eu ficava ansiosa esperando, 
sempre fui bem em matemática. NA120PM39em2-EM41 
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Mas ele não me estimulava a ser professora, tanto que quando eu mudei de profissão ele "ai, tudo que eu não queria é que você fosse professora!". Eu, "ah pai", ele "é, é muito sofrimento, é muito trabalho para casa". Eu 
olhava, “eu achei que o nosso foco ia ser de congressos, de soldagem, de não sei o quê". Eu, "nossa, pai, eu te decepcionei tanto assim?". Ele "não, filha, mas eu só estou falando uma coisa que estou pensando". Assim, ele 
queria que eu fosse realmente engenheira... NA121PM40em3-EM42 

quando um dos professores falou para mim que ela era muito boa de física eu abri um sorriso, porque eu sempre tive facilidade, eu ia superbem na matéria. E ela vai ter a mesma tendência do que eu. Eu só não vejo nela 

aquela dedicação para estudo que eu tinha. NA122PM41em4-EM43 

Quando eu fui para a escola, que eu acredito que isso já foi o 5º ano, que eu adorava essa professora de matemática, uma japonesa, que eu fui notando que era isso que eu queria. NA123PM42em5-EM44 

Teve um momento que não foi bom, porque eu perguntei para o professor... era sobre arredondamento, isso me marcou, não foi bom. Quando ele explicou o arredondamento. Ou era o... não era o primeiro, foi o último ano? 
Primeiro ano que eu fiz lá? Ou foi o 8º ano, ou foi o primeiro. E ele explicou o arredondamento matemático, e tem até 5 você arredonda para... mantém... a partir de 5 você arredonda para mais, e tinha uma regrinha que 
você olhava o anterior, e... certas horas você ia manter, certas horas você ia aumentar para mais. Você ia adicionar um, era arredondamento. E ele mostrou um número grande, e eu notei que se eu viesse arredondando daria 
um resultado diferente. Eu falei é... isso na minha cabeça, eu fui rápida. Eu falei "bom, mas se eu arredondar daqui vai dar um, mas se eu vier arredondando vai dar outro". Eu levantei a mão e falei, "mas essa regra não é tão 
exata assim, porque pode dar o resultado diferente". Ele não gostou, foi meio rígido comigo, falou que não, que eu não tinha entendido nada que ele explicou. Na verdade, ele não tinha entendido meu raciocínio, porque 
depois eu fiz, vindo arredondando do jeito que ele fez e dava resultado diferente, e isso me marcou, eu me travei um pouco. Mas em nenhum momento eu percebi que o meu pensamento foi além, eu achei que... Eu me calei, 
e isso meio que... me fechou um pouco. Tanto que hoje um cuidado que eu tomo é sempre ouvir, “como que esse aluno pensa? Como  que aquele aluno pensa?” NA124PM43em6-EM45 

Isso foi marcante, foi. Eu fiquei um pouco mais tímida, mais retraída para dizer o que eu penso, principalmente quando tem mu ita gente, não é? Porque eu falo, “Ai meu Deus, e se ele não gostar do que eu falei?”, só que, por 
outro lado foi bom para eu respeitar a opinião do outro, porque o que fizeram comigo, eu não gostei, eu jamais vou fazer isso com outro. Foi uma experiência negativa, mas que para minha vida com os outros, eu jamais vou 
cometer esse erro, porque foi cometido comigo e isso eu não gostei, eu fiquei mais travada. Por exemplo, que nem você falou, “você era notada? Você se destacava?”, eu poderia ter me destacado até mais, talvez, se tivessem 
me dado as asas que hoje a gente dá, que a gente tem essa visão que o professor não domina o conhecimento, ele é apenas um... Um orientador, um intermediário. Hoje a gente pensa assim, antigamente não era assim. Você 
discordava e só não apanhava. NA125PM44em7-EM46 

Ah, sim, sim... leva porque ele vive isso e com amor. Você ama os seus filhos, você vai fazer de tudo para conseguir acompanhá-los, tem vantagem, tem. Você percebe, o professor quando tem filho daquela idade, ele é mais 
carinhoso, porque ele vive isso. Ah, para classe. [risos] Eu acho, não sei. Eu acho que ele é mais carinhoso, porque você vê como se fossem seus filhos, você fala, poxa, podia ser meu filho. Pô, meu filho daqui a pouco está 
chegando aqui, podia ser meu filho. Faz bastante, faz. Na minha opinião. NA126PM45em8-EM47 

Não lembro de nada, eu lembro que algumas coisas ela me ajudava em casa, no começo, eu lembro de algumas coisas, quando eu comecei a fazer divisão, essas coisas, ela me ensinava, ela sempre se preocupava assim 
também, que era uma diferença, não é, se do jeito que eu estava vendo era igual o jeito que ela viu, igual a dos pais, a preocupação de hoje, ela também tinha essa preocupação, para ver se não era diferente. Ela me ensinava, 
às vezes, outros métodos, mas já é um pouquinho mais para frente, que já... na escola. E chegamos nessa parte. Nunca tive, nem no Fundamental, nem no Médio, nunca tive dificuldade em exatas e eu lembro que ela me 
ajudava mais no começo, as quatro operações fundamentais. Depois disso eu não lembro de ter pedido alguma ajuda para ela, mas até ali, tranquilo, fiz toda a minha parte de ensino fundamental e Médio, educação infantil 
foi tudo em escola particular. NA127PM46em9-EU22 

Ah, que minha mãe ficava tomando comigo, eu chegava em casa e ela ficava lá, fazendo perguntas aleatórias de, sei lá... 2x3, 5x4, 7x8, e eu ficava respondendo, era a única coisa que eu lembro, e a galera recorria aos lápis, e 
eu ficava feliz que eu não precisava, nesse sentido, mas é a única coisa que eu, uma coisa que marcou muito foi isso. Eu não lembro, por exemplo, como que eu aprendi fração, eu não lembro, simplesmente não lembro 
praticamente nada dessas coisas. Algumas coisas que eu lembro também... NA128PM47em10-EU23 

É, porque tinha chamada, às vezes, tinha que fazer chamada oral, a professora fazia chamada oral... vai pegar um aluno e ele, sei lá, tem que responder uma meia-dúzia de tabuada, assim. E eu me saía bem nessas coisas, 
sempre me saía bem. A classe, no geral, eu tinha, os meus colegas mais próximos, no geral se saíam bem também. Não tinha aquele aluno que não lembrava de nada, mas eu não me recordo, um aluno que era muito ruim. 

[eu era visto como parte] dos nerds, é, até o ensino médio foi do tipo... [risos]. NA129PM48em11-EU24 

Ãhn... ah, depende muito, se você pensa assim, “ah, falava que era CDF, ah, ele é estudioso”, estudioso é legal, porque você fica, assim, você se sente feliz, sei lá, importante. Não sei exatamente como é que eu me sentia na 
época, mas da família, “ah, esse menino é inteligente”, que eles falavam. Até hoje se orgulham de qualquer coisa que eu faço, ela fica toda feliz. [Risos] Tinha esse retorno. NA130PM49em12-EU25 

E teve um dia que minha mãe foi me buscar, acho que a coordenadora pediu para conversar com ela, depois ela saiu, voltou, a gente foi para a casa e ela falou, “ó, eles me chamaram ali, o professor Marcelo”, o professor 
Marcelo era o professor de matemática, “estava a diretora e o Marcelo para falar que você não passou”, eles ficaram chateados , pediram para a minha mãe avisar, para ver se... sei lá, como eu estava muito empolgado, ia 
ficar chateado. Eu fiquei chateado, mas... Não passei, por um ponto. Eles acharam que eu ia ficar... fiquei mesmo, é uma coisa que guardo até hoje, não ter conseguido passar e uma aluna do sétimo passou também, por um 
ponto, se não me engano, e depois se destacou bem, falou que a prova estava tranquila no terceiro, eu fiquei chateado, poxa, podia ter... por uma coisinha que eu errei ali, um exercício bobo que eu errei na primeira fase, 
que eu lembro, não passei na terceira e tal, fiquei... essa eu boto como uma avaliação que me marcou bastante, essa prova, olimpíada do oitavo ano, e eles tomaram um cuidado de... ah, avisa o Euler que ele não passou... 
NA131PM50em13-EU26 

É, de matemática, e eu passava todo mundo, uma galera. Eles iam lá tipo 1, 2 dias antes da prova e a gente ficava lá, tipo à tarde, eu os ajudava desde o sétimo ano, oitava a mesma coisa, médio também ajudei os colegas. 
Não todos [iam bem], mas entendiam.  Aula particular desde o sétimo ano. No ensino médio eu também ajudava um pouco, química nem tanto, mas física também. Matemática e física eu ajudava lá os colegas meus. ... Ah, a 
gente acabava sabendo [quem tinha passado], como era da mesma classe, a gente acabava sabendo, mas eu tinha, porque querendo ou não, mesmo não sendo um trabalho, fui eu que fiz. Eu tinha que me preocupar, será 

que deu tudo certo. Eu tinha a preocupação de saber, tanto por eles quanto por mim, os dois lados. Eu ficava feliz de eles passarem. NA132PM51em14-EU27 
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Tive, tive. Tem alguns professores que não tinha [boas relações], mas eu tive bons professores que me marcaram, de ter uma relação mais do que professor, de criar vínculo mesmo. Todos os que eu considero bons professores, 
são esses professores que eu criei vínculo. ... Acho que aconteceu naturalmente, não sei. A gente tinha um interesse também, era um interesse mútuo, pelo menos o de química, a gente se preocupava em ter mais exercícios, 
a classe, às vezes ia um pouco mais devagar, a gente pedia exercícios a mais para ele, a gente conversava, acabava, naturalmente durante a aula interagindo mais com o professor, o professor também era também meu 
vizinho, a gente acabava se encontrando, minha mãe também tinha uma boa relação, que ia nas reuniões. Acabou tendo esse bom contato, de eles se preocuparem com a gente fora das coisas da escola. NA133PM52em15-
EU28 

Bom, o que eu lembro do começo da minha graduação, que eu entrei um mês depois de as aulas terem iniciado, porque foi quarta chamada da quarta opção, bem no finalzinho do processo de seleção mesmo. E eu cheguei 
em uma segunda-feira e o pessoal da secretaria falou, “olha, fica esperto, porque eu acho que vocês têm prova na sexta.” E já foi meu primeiro baque, porque eu tive aula com esse professor da segunda, eu e mais um grupo 
que entrou na quarta chamada. De vetores e geometria analítica. A gente chegou lá, já estava no capítulo 7 acho, do livro. A gente não tinha livro, não tinha nada, não conhecia ninguém, fomos os 3 lá falar com o professor e 
a gente sente o primeiro baque, a diferença de tratamento, que a gente... assim, você tinha lá a professora que eu comentei até dos vínculos, que são professores que se preocupavam e tudo, os do ensino médio, eles têm 
um cuidado maior com a gente, vamos dizer assim. Chegou na faculdade, a gente pediu orientações e não teve nada de orientação, não teve nenhuma preocupação, a gente falou, “olha, a gente chegou agora, é possível adiar 
essa prova até a gente se ambientar?” Ele negou, a gente falou, “se a gente tiver alguma dúvida, a gente pode procurar você na sua sala?” Ele “Ah, tem monitoria”, e acabou. Não falou nada, não falou quando era, nada, nada. 
Ele falou, ah... praticamente um “se virem”, não é? A gente já sente o baque. NA134PM53em16-EU29 

eu sabia que física eu tinha que correr um pouco atrás de algumas coisas, de matemática eu não esperava que eu tinha que correr tanto atrás, e você via uma galera, se você é considerado bom, chega na faculdade, você fica 
ali no mediano para baixo e você fala, meu Deus... o pessoal, era uma... parecia que criava uma expectativa que eu não vou conseguir atingir, porque você vê que... não é? Eu comecei a pensar comigo, não sou eu que sou 
bom, era o meio que eu estava que não era tão bom e eu me sobressaía mais pela média baixa deles do que pela minha capacidade. E foi sofrido. As matérias de cálculo eu passei, não reprovei em nenhuma, mas sempre, 
assim, estudando ao máximo, notas no limite, eu estava acostumado a 9 e 10, eu estava me acostumando com os 5,5, os 5... vai para recuperação, passa na recuperação com 5,2... foi complicado, assim, e essa relação com 
esses professores dos outros institutos, não é, que as aulas de cálculo vinham os professores do IME, as aulas de física a gente fazia no Instituto de Física. Só os de geofísica que eram do próprio instituto. E a maioria eram 
professores que não se importavam muito, como todo professor de faculdade, que você não tem esse cuidado, “ah, está fazendo as lições”... não tem isso, não faz sentido mais isso em uma faculdade, mas eles também não 
se importavam, não tinham um pouco de empatia, “ah, tive algum problema, dá para gente ver, dá para remarcar”... a maioria não.. NA135PM54em17-EU30 

Isso, exatamente. Não tinha essa proximidade, não tinha esse interesse em criar vínculos, não tinha nada, era uma coisa assim, ah, vou dar aula... na verdade não eram professores. Ali, a maioria, pelo menos os do IME que 
vinham, a maioria era pesquisador, e eles eram obrigados a dar aula, por conta da... “ah, você quer fazer pesquisa? Tem que dar aula.” Eles não tinham interesse em dar aula, eles tinham interesse em fazer a pesquisa e para 
fazer a pesquisa eles tinham que ir lá passar matéria para o povo [risos]. Alguns não tinham didática, não tinham interesse, ou passava, mas não se importava, justamente porque não era o que eles queriam. Eu tive uma 
professora, no Cálculo III, que era Zara, se não me engano, o nome dela, e ela foi excelente, se destacou em relação a todos os outros professores, principalmente do IME. Ela tinha didática, ela se importava com que todo 
mundo entendesse o conteúdo, ela... NA136PM55em18-EU31 

É, eu tento... no Fundamental e Médio eu sempre tentei criar esses vínculos... NA137PM56em19-EU32 

Na graduação eu tentei não ser aquele professor que era extremamente rígido, ao mesmo tempo que eu não posso ser tão maleável com algumas coisas, principalmente em termos de prazos, essas coisas, porque, senão, 
você também não cria a responsabilidade, que você está formando um profissional. Eu tinha que tentar fazer um meio a meio. Eu tentei não ser aquele professor durão, porque não era meu perfil até, tentei criar os vínculos. 
Na faculdade você tem alunos que acabaram de sair do ensino médio e profissionais que querem o diploma só, alguns eram mais acessíveis, outros, nem tanto, você também tem que ter esses limites, não é? Tentei criar os 
vínculos sempre que possível, sempre tentei dar o conteúdo de forma mais didática possível. NA138PM57em20-EU33 

Eu tinha a percepção e gerava conflitos na sala, porque o pessoal ficava meio... não é? Fazia uma espécie de um bullying comigo e eles não gostavam desse fato de eu me destacar, mas era, a coisa, não era uma percepção de 
hoje. Na época, e eu fazia por isso, mas eu não me esforçava muito, eu tinha facilidade mesmo, não é, eu gostava. NA139PM58em21-HE16 

Eu já tinha esquecido a física. A física foi a primeira opção na FNA140PM59em22-HE17 

Eu me identificava demais com o estilo de aula do IME e da UFSCAR também. Eu achava gente muito bem formada e que me fascinava, não é? Sempre fui fascinado pelos meus professores, eu não queria levantar nem para 
ir ao banheiro, para não perder 1 minuto de aula, assim, porque eu curtia muito as aulas. Participando das aulas e tudo. Tive 2 episódios que eu me recordo agora, tive um curso de topologia geral, com a professora Iracema 
Bund, que também foi uma pessoa muito importante dentro do IME, já falecida, ela era casada com um professor da física, lá do IFUSP, não me recordo o nome dele. E ela já era bem idosa quando deu o curso de topologia 
geral, não é? NA141PM60em23-HE18 

eles viam que eu tinha paixão por aquilo, eu dava aula, assim, com uma empolgação. Hoje, até hoje eu faço isso, eu gosto muito do que eu faço, eu sou um personagem lá na sala de aula. E eles ficavam assim, envolvidos com 
a forma que eu lecionava, que eu não deixava nada passar, não é? A gente aprofundava bastante as coisas. Mas eu percebi que ao longo do tempo as aulas já não tinham mais, não podiam mais ser daquele jeito, não é? E as 
provas também não, eu já começava a tirar o pé um pouquinho nas avaliações. NA142PM61em24-HE19 

Quando foi para ir para o ensino médio, eu queria fazer magistério, porque eu adorava ensinar! Mas eu queria trabalhar com criança pequena, eu queria fazer pedagogia e como o meu irmão, ele é mais velho, ele fez a cabeça 
da minha mãe, que eu tinha que fazer computação. E eu estudei no TREINASSE, mas eu fiz os 3 anos indignada, porque eu não queria fazer essa computação, eu queria fazer alguma coisa que eu desse aula. NA143PM62em25-
HI18 

Ah! É verdade! A professora de matemática do Santa Cecília, ela fazia isso, ela explicava justamente como a minha mãe tinha falado para que eu fizesse, passo a passo. Ela me ajudou muito, mais ainda do que eu já sabia. E 
isso foi, na minha cabeça, tipo assim, ó, você está no caminho certo. Se você fizer isso você nunca vai errar. Ela sempre me deu essa oportunidade. De falar, nossa! Isso mesmo! Olha o seu caderno, impecável! Olha, você assim 
vai longe! E ela me incentivou. Não a fazer matemática, mas quando eu fui optar pela matemática eu lembrei dela, eu falei, “ah, a culpada foi ela.” NA144PM63em26-HI19 
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O meu pai, não. Meu pai é muito frio, era muito frio, a vida inteira, “não faz mais que a sua obrigação”. Para ele... mas a minha mãe, ela sempre muito carinhosa... “não, vocês são maravilhosos”, não sei o que... Tanto para 
um quanto para outro. “Ai, mãe, olha, você vê... eu tirei 10!” “Mas eu sabia... você é bárbara”. Tudo para ela a gente era ótimo, porque ela via também o nosso sacrifício, não é? Tanto o meu quanto o dele, porque o meu 
irmão também, ele hoje tem uma situação que tem, mas ele se matou a vida inteira. NA145PM64em27-HI20 

Eu acho que eu não escolhi o médio por conta que eu fiquei traumatizada de não ter tido o ensino médio. Se eu pudesse hoje, acho que fazer o ensino médio, acho que eu faria, para poder... Saber como é, porque eu não sei. 

O meu ensino médio era todo técnico, era Cobol, Basic... NA146PM65em28-HI21 

É, eu sou apaixonada pelo sexto, sétimo, oitavo e nono, até o nono eu gosto bastante. Ah, eu gosto de dar aula para os pequenos. NA147PM66em29-HI22 

Mas eu tenho muito mais afinidade com os menores, tanto é que eu falo toda hora lá na outra escola, também aqui, que eu não quero largar. Teve até uma situação lá na outra escola também, que o professor de ensino 
médio, ele adoeceu e ela falou, Hipatia, eu preciso que você substitua ele, eu falei, não, não... contrata outro que eu não tenho esse perfil. Eu não tive, eu acho que um preparo adequado no ensino médio, isso me causa uma 
insegurança. O ensino médio, eu estudei matemática na faculdade, com a matéria do ensino médio, por mim. Eu aprendi sozinha, porque eu pulei essa fase do ensino médio. Que eu falei, eu fiz técnico, eu pulei muita matéria 
e eu me sinto insegura em relação a dar essa matéria e eu não vou enfrentar. NA148PM67em30-HI23 

Mas, eu dei aula também no Estado, é que no Estado eu era substituta e tal, quando eu me deparei, que foi aí que eu percebi, com a matéria  do ensino médio que eu falei “eu não vou conseguir dar conta dessa matéria na 
escola particular”, porque a exigência é muito maior do que a do Estado, no Estado eu pegaria um ensino médio, tranquilo, porque você sabe que o nível de dificuldade é outro, e a í...  porque você pode dar uma coisa mais 
fácil para ele, o básico. O ensino médio em uma escola particular, eles vão te exigir o mais difícil, é claro. E eu tenho medo de não conseguir passar da melhor maneira para ele. Posso até saber para mim, mas eu acho que eu 
não vou conseguir passar isso para ele e é onde eu tenho um bloqueio, eu não consigo, não adianta. E não tem jeito. E eu acho, também, a idade. O adolescente de hoje não é o meu perfil. NA149PM68em31-HI24 

Alguns, sim. Alguns foram para a área da matemática, alguns... teve um dia que eu me emocionei muito, eu fui em um batizado, e era um aluno do Afonso Pena e, de repente, um rapaz veio ao meu encontro e eu falei... “oi”, 
ele “oi, será que eu posso falar com você?”, eu falei, “pode...”, ele falou “você é a Hipatia?”, eu falei “Sou”, ele “Oi, Hipatia, eu sou fulano de tal do Afonso Pena, você lembra de mim?”, era um homem, eu falei, “nossa! Me 
lembro! Lembro, claro! Como você está? Você está bem?”, ele falou “Olha, eu sou administrador de empresas, tenho uma empresa própria, trabalho com contabilidade, fiz contabilidade por sua causa! Eu amava as suas 
aulas!”, isso me deixou, muito feliz. Muitos, “eu adorava o seu jeito”, não sei o que... foi muito gratificante isso para mim, porque não são todos que reconhecem, mas alguns ainda reconhecem o seu lado, você vê que vai 
para a parte da engenharia, você vê aluno indo para  parte da educação... eu tenho alunas lá na outra escola que estão fazendo estágio com a gente, eu falei, “nossa... você vai fazer mesmo pedagogia? Você vai fazer mesmo 
matemática?” “Vou, professora, eu vi que é o que eu quero!” NA150PM69em32-HI25 

Não, não, na emoção. Na emoção. Porque dificuldade ele pode ter na sala de aula, o meu ganho está na sala de aula, tanto é que eu jogo desafios para eles. Eu vejo que o exercício é mais elaborado, “gente, ó, esse exercício, 
ele vai como desafio”, ou seja, aquele aluno que é interessado, ele vai fazer. Aquele aluno que não tem interesse, que não gosta de exatas, ele não é obrigado a fazer, é um desafio. Ele não quer ganhar um ponto a mais, ele 
não vai fazer. E eu acho que se eu colocar uma prova muito difícil, além do emocional, eu também prejudico aquele aluno que não curte a matemática, só que eu vejo mais pelo lado emocional, porque na sala ele faz o difícil. 
E o impossível é o desafio, mas eu vejo muito pelo lado do emocional, porque eu levo para o meu lado. A hora que uma pessoa fala, “olha, você vai ter que fazer uma prova”, eu posso saber muito e eu travo, eu não consigo 
realizar aquela prova. Uma das minhas maiores frustrações... de não passar em um concurso... é o meu lado emocional, porque eu estudo, eu faço vários cursos, eu me mato de estudar, quando chega lá... o meu emocional, 
ele mexe tanto comigo que eu travo, eu fico por uma questão, por duas... e eu já desisti, eu sou frustrada por isso. Eu levo isso para o lado do meu aluno, como eu sou assim, no rosto dele não dá para dizer se ele é ou não é. 
E se ele for que nem eu, eu tenho esse direito de frustrá-lo? NA151PM70em33-HI26 

Eu fiquei muito feliz, assim, de poder ajudá-la e ela ser reconhecida, porque ela realmente tem dificuldade, se eu chegar para ela e anotar ela, ela teria que ser anotada todos os dias, “não realizou a atividade”, “não realizou 
a atividade”, ou “não conseguiu realizar a atividade no tempo certo”. É uma anotação diferente, agora, o que que eu vou ganhar da menina ser anotada? Eu já sei que ela tem isso, eu já sei que ela é lenta. NA152PM71em34-
HI27 

É! E ela vai se achar o que? Sempre achando que ela é a ruim. Agora ela já consegue fazer 3 exercícios enquanto os outros fazem 10. Porque a autoestima dela está boa, porque eu a convenci por A+B que ela é boa, só o 
raciocínio dela que é um pouquinho lento, mas a gente vai treinar ele. E ela ficou feliz! Ela agora faz todas as lições, mesmo errado, não tem problema. E eu falo para eles “eu quero que vocês façam errado, eu não quero que 
vocês façam certo, eu quero que vocês façam o que vocês entenderam, porque eu não estou aqui para punir vocês se errou ou acertou, eu estou aqui para explicar o certo.” Muitos dos pequenos falam “a i, tia! Eu fiz tudo 
errado! Ai...”, “Tudo bem, apaga. Entendeu a correção?”, “agora entendi!”, eu estou feliz. Eu tenho um outro pensamento, eu não sei porque que eu penso assim, mas eu quero sempre elevar a autoestima dele, sempre. O 

máximo que eu posso, eu tento. NA153PM72em35-HI28 

Um dia eu estava indo dar uma aula particular, encontrei esse professor, depois da graduação, eu estava trabalhando acho que no BCN, ele chegou e falou, “e que você está fazendo?”, eu falei “Estou trabalhando no banco 
tal...” e ele falou “quando você vai pedir as contas?”, “não sei”, eu achei estranho, não é? Pedir as contas? Eu estou bem lá , no banco, fazia tudo... e ele falou “ah, você vai pedir as contas, você tem alma de professor”. Ele 
que falou “não adianta, você tem alma de professor. Você pode estar em um banco, uma hora você vai sair”, e ele falou isso e eu já estava quase 1 ano e meio no banco, e não fiquei mais 6 meses lá, acabei... Me impactou, 
porque eu sempre... como eu dava aula particular, eu sempre gostava de aula, eu sempre gostei de aula, sempre gostei de dar aula. NA154PM73em36-IS23 

Eu acho que não, porque o público sempre vai mudar. A aula de 10 anos atrás é para um público totalmente diferente do de hoje, e se eu falar que eu estou pronto, eu estou mentindo. Eu posso ter uma aula pronta, mas eu 
nunca sei qual vai ser o impacto dessa aula em um determinado aluno e, às vezes, você fala assim, o impacto que eu acho que eu vou gerar, não é o impacto que tem e às vezes, alguma outra coisa que eu falar, ah, isso aqui 
não vai gerar impacto... e gera, você nunca sabe. Você nunca sabe o que passa na cabeça do outro. Nem na minha às vezes eu sei. Como que eu vou saber o outro? Mas eu não estou pronto e nem quero ficar pronto nunca. 
Como que eu vou falar “ah, eu estou pronto”, o que que me sobra? Se algum dia eu achar que eu estou pronto, o que que eu vou fazer? Não é uma coisa assim, boa. Falar, “ah, eu estou pronto, olha só, bonito... e aí? Acabou?” 
Se eu falar que um dia eu estou pronto, eu tenho que fazer outra coisa, que não tem mais graça, não tem mais desafio, não tem mais nem sentido. NA155PM74em37-IS24 
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eu não gosto desse título, “Professor”, na realidade. ... Eu não sei. Eu não sei. Eu tenho uma... Porque eu não sei se eu sou  professor ou se eu estou professor e eu não sei se quando eu parar de dar aula eu vou continuar 
sendo professor ou se... eu não entendo muito bem essa... não sei! É, eu não sei. Teve o mestre lá da faculdade, “você tem alma de professor”, mas não é uma coisa assim, é um rótulo, eu não... é muito esquisito! Não sei. Eu 
sei que eu sempre gostei de... Eu já dava aula, eu já era professor, mas eu não entendo, eu tenho dificuldade de entender esse título ou esse rótulo. Talvez eu sempre tenha sido professor, ta lvez hoje eu tenha na minha 
carteira assinada “professor”, mas o que que é um professor? Se você for nos Estados Unidos, professor é o cara mais top, é Teacher. O Teacher, não sei, em uma tradução livre seria um “ensinador”, e o professor seria uma 
coisa maior... ou, talvez, eu ache que seja uma coisa muito pesada, ser um professor, é uma responsabilidade muito grande. Eu não sei. Talvez... Você está mexendo com mentes. O professor de matemática, e a mente de 
uma pessoa é uma coisa muito preciosa, é uma coisa que a gente tem que respeitar demais! O cérebro é um... é uma coisa fantástica, eu... eu rompi o ligamento do meu joelho, eu não opero, depois eu tive que fazer uma 
operação porque não tinha mais... mas eu não operava porque eu pensava o seguinte: O meu joelho, eu vou ter que tomar uma anestesia, vou colocar o meu cérebro em risco por causa de um joelho? Eu falei, “não, deixa o 
meu joelho lá, eu manco e tudo, mas deixa o meu cérebro em paz”. A gente trabalha com cérebro, com a mente humana, é muita responsabilidade. Você tem que estudar muito para dar aula de matemática, você não pode 

simplesmente ir lá e falar uma coisa errada, falar uma coisa... fazer uma coisa sem cuidado. NA156PM75em38-IS25 

Não! Não! Você tem que buscar! O aluno tem que começar a enxergar que as coisas estão acontecendo na frente dele e tem tudo ali por trás, e você enxerga, mas talvez o aluno não enxergue, que às vezes você fica até 
ansioso porque fala “caramba! Eu quero que ele veja isso e ele não enxerga isso!”, é muito... é muito profundo isso, dar aula  não é uma coisa que é fácil, assim... é muita responsabilidade. Talvez, por isso que eu falo, o 
professor é uma coisa difícil, não é... e nunca querendo me valorizar, “ah, eu sou professor” ... não. Mas eu tenho conflitos com isso,  eu já pensei várias vezes, ah, eu vou fazer outra coisa, mas eu acho que eu não consigo. 
...Tem uma responsabilidade e eu tenho um retorno, porque que eu fui fazer as coisas que eu fui fazer, porque que eu aprendi o que eu fui fazer, que eu aprendi e isso vai morrer em mim? Eu não posso, eu não posso deixar 
tudo que eu estudo para mim, eu tenho que retornar para a sociedade o que eu aprendo, porque senão morre em mim, eu não tive filho também. Eu preciso extravasar também isso, eu preciso retornar as coisas que vieram 

para mim, eu preciso retornar para os outros, não é fácil. Não é fácil ser professor não. NA157PM76em39-IS26 

É uma trajetória em discussão. Algumas coisas eu só tenho a maturidade hoje e, talvez daqui a 10 anos eu vá achar que eu não tenho essa maturidade, não é, não sei. Sobre o ser professor, considerando que eu sou professor, 
eu acho que eu tenho algumas boas características e algumas características ruins e eu tenho que trabalhar isso para o resto da minha vida, voltando lá na coisa,  eu sou asmático, eu tenho problemas com conflito, porque o 
conflito me prejudica na saúde, isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito porque isso...  às vezes a aula é uma coisa muito conflituosa. Isso é uma coisa que eu não gosto, eu não gosto de conflito e às vezes você tem 
muito conflito. Mas eu gosto de dar aula, eu gosto de ter essa... de poder compartilhar todo... tudo que eu sei não, compartilhar o que eu sei com os alunos, eu gosto de retornar isso, até porque a minha educação de graduação 
e mestrado foram públicas, eu tenho uma responsabilidade de retorno. Eu preciso trazer isso de volta. Fechando, não sei... eu  sou professor e não sou professor, eu não sei ainda. Eu sou o Isaac Newton. NA158PM77em40-
IS27 

Valores 
(va) 

Ah, é porque você, na classe eu me destacava, tinha colegas um pouco mais... com notas melhores, não vou falar... vamos comparando notas, que é o que aluno faz. Alunos com notas melhores, algumas notas um pouco 
melhores, algumas coisas iguais, estava lá no bolo dos melhores da classe. E sempre o melhor da classe de um colégio, o melhor da classe do outro, o melhor da classe... você acaba criando um pouco de expectativa e as 
pessoas ao seu redor “não, esse menino vai ter futuro!” e não sei o que, você vai aumentando. Eu tinha um pouco de expectativa de passar em uma boa faculdade. Foi quando eu fiz a FUVEST e eu vi que eu não tinha aprendido 
um monte de coisa! NA159PM78va1-EU23 

Na segunda fase, a prova de matemática foi horrível para mim, eu não tinha visto muita coisa. Física, eu não lembro da de matemática... Não sabia fazer quase nada, porque ou eu não tinha visto, ou era uma coisa que eu vi, 
mas ali o nível de complexidade era muito maior, não consegui. Eu fiz, de 40 pontos eu fiz 10. Eu lembro uns exercícios, quando eu olhei , eu falei “meu Deus do céu! Não faço ideia do que eu faço aqui”, foi. Foi, eu não lembro 
se era matemática e física juntos, no mesmo dia, se não me engano era. Eu fiz português, fiz português, também fui mal em todas. Na verdade, foi aí que eu vi que mesmo eu sendo bom ali no colégio, tinha um monte de 
Euler nos outros e eu falei, “meu” ... eu comecei a me questionar, “eu sou bom porque eu... estão me cobrando pouco ou porque eu sou bom?” E eu via, “meu, eu não sou bom, porque eu não sei fazer quase nada daqui.” Eu 
falei, “meu, você está aqui, a maioria das pessoas ou, pelo menos parte das pessoas consegue fazer e eu não estou conseguindo fazer nada”. Eu comecei a me questionar, eu podia ter estudado em um lugar melhor, eu poderia 
ter ido mais além do que só estudar ali, como eu tinha facilidade, será que eu me acomodei em algum ponto? Na FUVEST foi esse baque. Eu lembro, de física que eu fiquei feliz, mas chateado. Feliz porque dos 40 pontos, eu 
tinha visto na escola, 20. Metade das questões de física eu não sabia porque eu simplesmente não tinha visto, não tinha tido no colégio, e dos 20 pontos eu tirei 15, foi 75%, eu falei, “está bom.” Assim, está uma porcentagem 
boa em relação ao que eu sei. Em relação ao total foi muito ruim, 15 de 40, 12,5 de quarenta e 10 de quarenta são notas, para mim, horríveis! E isso, eu falei, “caramba!” Eu falei assim, “não, não sou bom.” Era o meio que eu 
estava com um número de pessoas limitadas, ali que eu vi que eu falei, não, tem alguma coisa errada. Não errada, mas... podia estar bem melhor! Podia estar em um nível bem melhor do que eu estou agora. NA160PM79va1-
EU24 

Me derrubou e me derrubou durante a faculdade também, porque você pega o pessoal que é bom, você fala “meu, eu estou muito para trás”, porque que é... eu estou muito para trás pensando nos bons. Se você pensar em 
uma população geral brasileira, eu estou bem, não vou ser humilde, eu estou bem acima da média em matemática, até porque eu dou aula, mas pensando depois, dentro da faculdade, eu me sentia do meião para baixo, que 
tinha uma galera muito boa, que tinha visto coisas muito mais aprofundadas que eu, eu falava, “meu, não sei se vou dar conta”. Me senti assim, depois, saindo da realidade de Santos, indo para São Paulo que você pega gente 
do mundo inteiro, eu senti, “meu, não estou tão lá na frente assim.” NA161PM80va3-EU25 

Ah, muitas vezes... principalmente quando começa a chegar um cálculo muito avançado, ou, você fala, “meu, será que eu vou dar conta?” Porque os alunos... outros alunos se destacam muito mais. No geral, a média da sala 
era mais ou menos igual à minha, mas você sempre tinha 2 ou 3 que eram muito bons, você fala, “pô, esses caras são bons, eu não tenho que ficar mirando aqui, eu tenho que ficar mirando lá nos caras que são bons e eu não 
chego perto, será que eu vou conseguir me dar bem na área, não é?” Tive, por muitas vezes eu cheguei a pensar, será que estou  no caminho certo? NA162PM81va4-EU26 

Ah, bom, nesse sentido, eu tinha esse primeiro professor de vetores e geometria analítica tinha um sistema de avaliação que eu achava péssimo, que ele fazia 4 provas e era peso I, peso II, peso III e peso IV. Era horrível, o 
ponto, a primeira prova, ela valia 10% da nota, nós não gostávamos. Nas primeiras provas a gente era praticamente... descartava, mesmo que tenha ido bem, não vale nada praticamente, a nossa prova, de decisão era a PIII, 
que já valia peso III, e garantia ali, se a gente via que na PIII foi mal? Deixa para lá, o pessoal ou abandonava, pedia para trancar se dava tempo, ou se fosse bom, não, vamos estudar para PIV porque ela vale uma nota boa, e 
era um sistema que eram 10 questões alternativas, você acertou, era 1 ponto, você errou, descontava 0,1. Era um sistema muito mecânico de avaliação também, assim, era... aquele professor... NA163PM82va5-EU27 
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E foi assim, sobre o teorema de Reeb e a classificação de superfícies compactas, era um negócio muito bonito, muito bonito. NA164PM83va6-HE20 

Motivação 
(mo) 

Foi onde eu vi a prática mesmo de tudo que eu estudei. E realmente eu entendia que muitas matérias, que a gente acha que elas  são absurdas, difíceis, que não vai usar nada, mas elas te ajudam a desenvolver o raciocínio. 
Você olhar com outros olhos, pensar de maneira diferente. Desenvolver o raciocínio lógico do ser humano. Olhar de uma outra forma, pensar de uma outra forma. Eu entendi aquelas matérias bem... Que eu falava "olha, 
aquilo me testou, me forçou, foi buscar". Lá na prática não tinha uma receita de bolo. NA165M84mo1-EM48 

Eu acho que me motivou mais. Como era uma coisa que eu gostava, eu levava na brincadeira, exercícios e desafios de lógica, eu gostava muito daquele... sabe aquele Coquetel, que tem aqueles desafios de lógica? Eu comprava 
aquele que era só daquilo e fazia, tal. Essas coisas sempre me desafiaram. Para mim foi assim, “não, eu tenho que estudar mais, para melhorar”, mas chegava também um ponto que eu falava “meu, não faço ideia”, eu sentia 
que “ah, eu posso mais”, mas tem alguma coisa ali que “pô, isso aqui para mim é demais”, tinha um pouco disso também, alguns exercícios, principalmente quando se pensava naquelas sequências maiores, “meu, nunca que 
eu vou entender isso. Eu nunca tinha visto isso na escola, isso aqui para mim é muito além”. Mas algumas coisas de geometria você fala, “poxa, isso aqui eu podia... se eu tivesse recordado alguma coisa, eu podia ter ido 
melhor”, tinha um pouco disso também. Mas fiz as outras também. No ensino médio, confesso que eu não lembro se teve. NA166PM85mo2-EU28 

e ele vir “Porque que você me deu esta nota ruim?”, eu falei, não, “isso aqui é um reflexo do que você fez” e, às vezes eu fa lo, “às vezes a prova em si nem é o único instrumento que você tem para avaliar, você participa da 
aula, você vai bem, você tira as dúvidas, você responde, você ajuda os colegas que têm mais dificuldade, uma nota ruim não quer dizer nada. Você pode ligar um sinal de alerta, olha, esse conteúdo, essa matéria eu não estou 
conseguindo entender direito, vamos lá, vamos retomar o que está falhando.” Mas essa cobrança às vezes, porque que eu fiz, não é, fui eu que dei, fui eu que tirei a nota, ou uma outra bronca  e eles me xingam... parece que 
foi no plural, mas teve uma vez que me mandaram à merda e isso me desmotivou completamente, eu venho aqui e o cara vai lá e me manda à merda... é bem complicado. Ou me xinga de alguma outra coisa. Essa falta de 
respeito com a pessoa que está ali na frente tentando... NA167PM86mo3-EU29 

E quanto à química, desde o primeiro ano do colegial, o primeiro ano do ensino médio hoje, eu me interessava bastante, aquela história de cientista, e isso me fazia a cabeça, não é? Eu queria ser um cientista, tinha meu 
laboratório em casa, eu comprava quites da FUNBEC, antiga FUNBEC, não é? E fazia experimentos de tudo quanto era coisa, inclusive de biologia, o que pintasse eu estava fazendo de experimento, e meu pai me incentivava 
bastante, na minha casa sempre muitos livros, heranças do meu avô, do meu pai. NA168PM87mo4-HE20 

eu tinha bastante disciplinas de exatas, e era bem consistente, e mais, acho que o incentivo dos professores de exatas, o incentivo do meu irmão, porque eu via ele estudando aqui, e desenhando, desenho geométrico, aquilo 
me fascinava. Agora, a minha família não, meu pai fez os 4 anos do primário, minha mãe também, e ele era comerciante, minha mãe dona de casa, mas meu pai, ele tinha uma facilidade muito grande com cálculos, ele resolvia 
probleminhas relativamente complexos, com pura aritmética, ele não conhecia álgebra, e ele tinha um raciocínio muito bom, era muito bom nisso. NA169PM88mo5-HE21 

Eu queria ser cientista, era isso. Eu peguei, 1969 ou 68, o homem chegou à lua, não é? E eu lembro que meu pai me chamou assim no quintal e a lua estava uma lua cheia, ele falou, “ó, o homem tá andando lá!” E eu tinha 8, 
9 anos de idade, eu falei... eu não entendia muito como é que podia acontecer uma coisa dessas, mas ele me incentivava muito,  embora fosse uma pessoa que não tivesse grandes estudos, aliás, muito pouco estudo, ele era 
autodidata, ele gostava de ler de tudo, e ele me incentivava. Desde criança eu queria ser cientista, não é? E física foi a minha primeira opção, mas acabei não passando na física e fiz a matemática, como segunda opção, não 

é? NA170M89mo6-HE22 

Eu sempre gostei, eu dava aulas particulares, eu sempre tive envolvido, desde os 15 anos de idade, eu dava aula particular para a vizinha e... remunerado. E eu gostava, eu curtia essa de ser professor, depois da monitoria e 
tal, lá na USP... essas coisas. Eu já namorava isso, mas eu também namorava ser professor universitário, não é? Mas com o convite da UniSantos, tudo fez sentido, eu continuava professor, eu assumi a profissão de professor 
universitário e, ainda, como professor de ensino médio e cursinho, não é? Começou assim. E a gente acaba se queimando um pouco, porque lá em São Paulo, eu recebi a bolsa, tinha todo um investimento, e a gente abandona 
o curso, isso pega muito mal, não é? Mas entrei como professor e peguei essa análise I, que era uma matéria muito interessante, análise I e II, turmas pequenininhas e eu punha os caras para fazer seminários, e era, assim,  

crítico como o meu orientador, não é? Ficava pegando no pé deles, usava os livros do Elon. NA171PM90mo7-HE23 

Eu não lembro muito do passado, eu lembro mais, assim, dos fatos que aconteceram na minha vida em relação à matemática, vai. Quando eu estava no sexto ano, que era a quinta série, hoje é sexto ano, eu me lembro que 
a minha mãe foi chamada na escola, na verdade, no quarto ano. Minha mãe foi chamada na escola, falando que eu ia repetir em matemática, e a professora, a minha mãe ficou passada, assim, ficou abismada, porque que eu 
iria repetir em matemática, ela falou que eu não sabia nada, não sei o que, e que eu precisava tirar 10 no último bimestre, só que eu não me recordo de ter sido uma má aluna, minha mãe chegou e falou, “Olha, não temos 
dinheiro para pagar professora particular, você vai ter que se virar”, aí eu... Falou isso para mim. Eu peguei e falei, “bom... e agora?” Eu não tinha meus pais, tinham só até a quarta série, não tinha quem me ajudasse, a minha 
mãe falou, “olha, eu tive uma ideia, e se você fizer um caderninho, tudo que a professora passar você copia em casa e vai tentando esconder a resposta, vai tentando fazer” e foi esse meu desafio, eu fui começando a fazer... 
Eu devia ter uns 9, 10 anos. Uns 10 anos, eu acho. E eu comecei a acertar, a fazer, a entender, sozinha. A entender sozinha e tudo, chegou na prova e eu tirei 10, e a professora chamou de novo a minha mãe, para falar que eu 
tinha passado de ano e que ela gostaria do telefone da professora que a minha mãe contratou. ... a professora particular, a minha mãe falou que não tinha telefone porque não tínhamos dinheiro, que, na verdade, foi o meu 
desempenho mesmo, que eu aprendi a estudar matemática, eu gostei de estudar matemática e eu passei de ano. E daí para diante eu comecei a descobrir os encantos. NA172PM91mo8-HI29 

Minha mãe falou, “ó, eu já pago a escola com muito sacrifício”, porque meu irmão, ele trabalhava desde muito cedo e nós temos uma diferença de idade muito grande, não é? E ela falou “e eu não tenho condições de pagar, 
eu não posso, não tenho”, e o meu irmão não podia me ajudar, porque como ele já era adulto, ele trabalhava o dia inteiro e estudava à noite, quando ele chegava eu estava dormindo, quando ele saía eu estava dormindo, a 

gente não tinha uma relação de irmão. E foi quando isso aconteceu e eu falei, meu, eu consigo! Se eu consigo, fui ótima nas outras salas, outras séries, sempre fui boa de matemática. NA173PM92mo9-HI30 

Eu falei, bom, eu vou fazer pedagogia. Meu irmão chegou e falou “bom, você vai fazer pedagogia, você vai dar aula a vida inte ira de primeira à quarta série, você não vai poder crescer. Se você fizer, pelo menos uma 
especialização, matemática, português, história, geografia, para você vai ser melhor” ... porque ele tem uma visão, não é, ele é bem mais velho do que eu, a visão dele é melhor. E eu acho que você devia fazer alguma coisa 
específica. Ok, eu falei, “bom, já que eu vou ter que fazer alguma coisa específica”, ele falou, “já que você vai querer mesmo ir para área de educação, faça uma coisa específica”, porque ele percebeu que eu fui frustrada. No 
meu ensino médio, ele falou, “faz assim, vê uma coisa que você gosta”, ele já mudou a ideia, eu falei, “bom, eu vou fazer matemática.” NA174PM93mo10-HI31 
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Bem, vamos lá. Dentro da matemática, não é? Eu sentava no fundo, e eu sou do final de 74, não é, minha classe era, em geral, maior, e o Olavo Bilac era uma coisa assim, meio Marapé, meio briga e coisa, eu tinha uma 
proteção, ninguém mexia comigo, porque os alunos grandes me protegiam, porque eu fornecia resposta para todo mundo, eu chegava, sentava lá no fundo e eu ajudava a fazer todas as tarefas, ou dava as respostas, todo 
mundo que estava ali se beneficiava e eu tinha uma proteção de ninguém mexer comigo ali, quando eu era pequeno, tinha os amigos grandes, eu sou do final de 74, eu tinha 1 ano de diferença, não é? O certo seria eu ter 

pegado uma classe de 75, porque eu sou de 28 de dezembro, eu tinha essa relação, eu sempre sentei lá no fundo e sempre trabalhei ali nas respostas, o pessoal ali eu meio que ajudava. NA175PM94mo11-IS28 

É, eu já fazia mais conta de cabeça, o professor de lá já tentava, já tinha uma... o tratamento já era diferente, não é? Eles sabiam, e perguntava e ah, quanto dá isso, “Dismac”? Eu já era mais exp lorado pelos professores, já 
mudou... pelo menos pelo professor de matemática, que era o Lúcio, ele me incentivava um pouco mais. Eu ajudava também os outros alunos. Logaritmo, vamos lá, foi indo assim, senta aqui, vamos estudar juntos, e vamos 
fazer. NA176PM95mo12-IS29 

Do médio? No Médio que eu comecei a pensar em estudar matemática mesmo, eu fui fazer processamento de dados, eu gostava de computação, mas eu pensei que é um curso que você vai fazer para sua vida, eu achei que 
era uma coisa... vem a parte romântica, não é? Achei que ah, fazer uma faculdade para mexer no computador, não achei muito legal, para mexer em uma máquina. Falei, eu vou fazer matemática, que é uma coisa mais... é 
uma ciência. Eu pensei assim, eu pensava na parte romântica da matemática. NA177PM96mo13-IS30 

eu achava bonito, eu sempre gostei de padrões, e eu comecei a ver que a matemática tinha uma beleza, eu comecei a gostar mesmo de problemas matemáticos, do que eu aprendi ali no ensino médio, não é? Eu falei, “ah,  

isso aí está aprofundado”, eu achava bonito mesmo, e achava mais digno você ir para matemática do que ir para computação. Na época, não é? Hoje eu não sei se eu... NA178M97mo14-IS31 

Mas em casa o meu pai falou “Você vai fazer a escolha que você quiser, eu não vou... a escolha é sua, porque é a escolha da sua vida”, eu tenho que... e eu escolhi matemática, a responsabilidade é totalmente minha, eu não 
tive... eu, se eu falasse, “ah, eu vou fazer engenharia, eu vou fazer direito”, qualquer coisa que eu fosse fazer, a escolha era minha. Isso, na minha casa, não teve orientação de falar “vai para esse”, “ah, pensa no mercado, 
pensa...”, não, “faça a escolha”. NA179PM98mo15-IS32 

 

Apêndice B.4 Quadro das unidades de análise dos Grupos Focais (GF) distribuídas nas subcategorias da categoria Afetos em Relação à Matemática (RM). 

Subcat. Unidades de análise e códigos 
Atitudes 

(at) 
- 

Crenças 
(cr) 

GF1 

Às vezes, também, pode ser que seja muito fácil, às vezes, o desânimo, o desânimo pode ser a dificuldade, mas, às vezes, também a facilidade. Às vezes a pessoa já está mais adiantada, já enxerga, já estuda, e fala, “nossa, 
chato isso aqui. Isso é muito chato que eu já sei fazer, eu quero coisas mais desafiadoras, e eu estou preso nessa matéria que não tem desafio  para mim”, acabou o desafio, acabou o interesse, não é? Também não é só, 
às vezes é difícil mesmo para o aluno, mas, também tem o lado oposto, quer dizer, às vezes é fácil, “o que que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não me agrega nada, isso aqui eu já se i fazer, isso aqui vai voltar mais do 
mesmo.” E a pessoa está desanimada, cansada, “ah, deixa isso aqui passar, vou esperar o tempo passar, porque para mim, não agrega nada.” GF1RM1cr1-IS1 (IMg3) 

hoje, o que chama a atenção deles não é mais o tradicional. Agora, como a gente vai fazer isso, não é sempre que você pode sair do tradicional, tem coisas que a gente só sabe fazer da maneira tradicional, mas que podem 
causar isso, esse desinteresse, principalmente pela dificuldade da matemática. Nós somos matemáticos, temos facilidade, mas não é isso que você encontra no dia a dia, as pessoas têm aversão à matemática. Você 
conversa, sempre “ai... de matemática?!”, há um espanto. “Nossa, você foi fazer matemática? Você foi fazer engenharia?”, por quê? Porque a matemática, ela não é assim tão simples, talvez a gente tenha que buscar 
maneiras que despertem o interesse desses jovens de hoje, que são diferentes de nós, que a gente ficava quietinho ouvindo o professor falar. GF2RM2cr2-EM1 (IMg3) 

GF3 
 Não, porque a arte busca o mesmo que a matemática busca, não é? O belo faz parte da arte, como faz parte da matemática. E isso é uma busca nossa, não é? A gente vê a beleza nos padrões, na natureza, e enxerga uma 
matemática nisso. Se vai falar se a arte é matemática, não tem… se for matemática é arte. Então não… [risos]… é arte, não é? E é matemática. GF3RM3cr3-IS2 (IMg5) 

GF4 

Pelo menos eu costumo fazer às vezes, chamar os meninos para irem a lousa e eles explicarem um exercício, resolverem um dos exercícios que eu passei de lista e eles ficam muito felizes, geralmente é uma atividade que 
eles participam bastante, gostam muito de ir na lousa, explicar, escrever... Talvez seja alguma coisa relacionada a isso assim, eles fizeram uma... Os alunos fizeram na lousa, teve um resultado satisfatório e ela está agora 

apagando. GF4RM4cr4-EU1 (IMg7) 

Já vem com um preconceito assim de casa muito forte, muito pesado. Está assim em todas as famílias assim na verdade, matemática é difícil, matemática é chato, matemática não vou usar para nada, não vou usar 
Bhaskara para comprar pão, igual eles sempre falam. "Eu vou na padaria não vou usar Bhaskara." e etc... É bem complicado. GF5RM5cr5-EU2 (IMg8) 

É, tem também às vezes as pessoas de origem mais humildes, que o pai não conseguiu estudar, que respeitam a matemática. Apesar de não ter o conhecimento matemático, eles respeitam a matemática. Às vezes eu dou 
muita aula particular para o pessoal mais velho e eles falam "Nossa, eu vejo que eu preciso da matemática, eu percebo que faz falta, se eu tivesse estudado, prestado atenção no professor de matemática". Também já vi 
aluno falando "Nossa na época que eu era aluno eu era uma besta, porque eu tive a chance inteira e não me dediquei e agora estou tendo que correr atrás depois de velho quando é muito mais difícil aprender". Tem esse 
aspecto também, não só do conhecimento matemático, mas o respeito à matemática que alguns pais têm que também passam isso para o filho mesmo não conhecendo, mesmo trabalhando em profissões que não 
tenham, que não usem matemática em um nível mais avançado, não é? GF6RM6cr6-IS3 (IMg8) 
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Eu falo que a matemática é que nem um esporte, para ir para o pódio tem que treinar. Às vezes eles não treinam, eles não aprendem, a culpa volta para gente. GF7RM7cr7-HI1 (IMg9) 

GF5 matemática é tão ampla, está em tanta coisa, que resolver questões de escola não engloba tudo que é a matemática. GF8RM8cr8-IS4 (IMg10) 

Emoções 
(em) 

GF2 

Eu vejo uma coisa que ocorre em matemática, bastante, do desafio quando a pessoa consegue fazer por conta própria. Muitas vezes eu vejo aluno que reclama, reclama, reclama, mas quando ele vê que ele consegue 
resolver algo que ele não conseguia ele fica feliz. Ele tem essa satisfação de falar, “consegui”, e está tendo um momento de parabéns, batendo a mão, o professor parece, e a aluna, pelo sucesso, e dá para ver a satisfação 
de ter resolvido algum desafio. Isso aí, em matemática, nós sabemos que tem coisa que a gente precisa às vezes semanas, meses, dependendo, anos, para resolver. E quando a gente resolve alguma coisa, cada um no seu 
nível, é uma satisfação muito grande. Eu acho que ela conseguiu ter esse gosto dessa satisfação que a matemática dá. Eu falo que só a matemática dá. GF9RM9em1-IS5 (IMg4) 

Eu… assim, do lado da pessoa que está comemorando, isso realmente ocorre, às vezes, porque ninguém é de bater a mão e tal, mas você sai pulando, você sai…, você precisa, às vezes você precisa encontrar alguém e 
falar, “nossa, resolvi aquele problema que estava me martelando e pronto, está aqui ó”, mesmo que a pessoa não entenda de matemática, “é assim, assim, assim… e fiz e pronto”, não é? Você resolve várias vezes porque 
você fala assim, “nossa, eu ganhei uma coisa que eu não tinha. Eu estava em um patamar e eu mudei de patamar porque consegui enxergar algo que não enxergava”. E a partir do momento que você enxerga, com o 
tempo, você nem lembra mais o antes daquilo. Você fala, “nossa, como eu não entendia isso!”. Começa a ser uma coisa… passa a ser trivial para você, mas essa mudança de estado é que dá essa alegria na gente. A gente 

fala, “opa, alcancei um nível”, que deve ser o que ocorre no videogame.  GF10RM10em2-IS6 (IMg4) 

assim, eu não jogo videogame, porque… [risos] mas deve ser esse tipo de coisa. Você atingiu um novo nível. Você fala, “opa, legal! Agora eu estou aqui” e você consegue fazer a sua caminhada. E, nessa situação, às vezes 
eu me encontro e eu grito, eu pulo, eu falo palavrão, “é isso aí” e eu xingo o problema, “seu…”, tipo, “te peguei”, coisas desse tipo. GF11RM11em3-IS7 (IMg4) 

Eu acho que com os desafios, para quem gosta de matemática, eles são... é o sabor da coisa, é o que dá o tempero na matemática. A matemática sem desafio ela não vale a pena ser estudada. E eu acredito que se a minha 
educação básica fosse feita por professores que não tivessem me motivado com desafios, eu não teria seguido essa carreira de jeito nenhum. E falando sobre as lutas que a gente trava com os problemas, primeiro é 
aquele sentimento de fracasso, que você é um incompetente, que você não serve para nada, mas depois vira a chave e você se sente o maior do mundo [risos] GF12RM12em4-HE1 (IMg4) 

Dependendo do tempo que você demorou, do desafio que era, do tamanho do desafio, você não se contenta. Você precisa externar aquilo, porque você resolveu, você mudou de categoria, você agora é outra pessoa, 

não é? Aquele problema não é mais um problema para você. Isso é muito forte. GF13RM13em5-IS8 (IMg4) 

GF5 
porque que a gente tem que ter tanta alegria. Eu tenho alegria se eu consigo resolver um problema que me persegue e que não me deixa, em casa, não é em prova. As minhas alegrias na matemática são aqueles problemas 
que eu vi em um livro e eu falei, “putz, como que eu vou resolver isso aqui?” Antigamente, eu não conhecia o Henri, eu tinha mais dificuldade ainda porque... GF14RM14em6-IS9 (IMg11) 

Valores 
(va) 

- 

Motivação 
(mo) 

-  

 

Apêndice B.5 Quadro das unidades de análise dos Grupos Focais (GF) distribuídas nas subcategorias da categoria Afetos em Relação ao Ensino de 

Matemática (MT). 

Subcat. Unidades de análise e códigos 

Atitudes 
(at) 

GF1 
Porque você se preocupa com o seu aluno. Eu, pelo menos, me preocupo e tenho certeza que aqui, todo mundo se preocupa. Incomoda você, ver uma cena dessas, ver uma pessoa de cabeça baixa, ela veio para... porque ela 
tem que estar aqui para interagir, eu quero que esses 50 minutos da aula de matemática, sejam prazerosos. GF15MT1at1-EM2 (IMg3) 

GF5 
Você começa a tentar tirar esse ruim, eu sou ruim, não, calma, isso aqui é um assunto, é um detalhe. Eu, quando estou nessa situação, a minha atitude é essa, a tirar o aluno e mostrar para ele que ele é bom em outras coisas e 
por que não ele pode desenvolver alguma habilidade para ser um pouco melhor em matemática? GF16MT2at2-EM3 (IMg10) 

Crenças 
(cr)  

GF1 

Eu acho que o raciocínio dele é meio confuso, mas se fosse meu aluno, eu consideraria, claro que a gente, que nem a Emmy falou, a gente dá diversas maneiras para eles pensarem, cada um tem o seu raciocínio e a gente 

tem que aceitar o de todos. Está certo? Está. Por que não considerar? Eu penso assim. GF17MT3cr1-HI2 (IMg3) 

E é interessante observar, pelo semblante dos alunos, a seriedade que eles estão levando na execução da tarefa, e alguém, provavelmente a garota em pé, ela está falando e os demais estão prestando atenção, os rapazes 
estão ouvindo, não é? É interessante. E a outra está em uma atitude “olha, eu sei fazer, eu estou fazendo”, não é? “Eu não preciso da ajuda de ninguém”, mas esse trabalho em grupo, agora falando, olhando de uma 
outra forma, ele é bastante importante pela linguagem que os alunos têm, eles têm uma linguagem diferente da do professor, uma linguagem menos formal, menos rebuscada, mas mais próxima da realidade deles e 
mais eficaz pros resultados que eles desejam obter. GF18MT4cr2-HE2 (IMg2) 
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Eu acho que essa é mais, assim, positiva, na questão da ajuda, do foco. Eu vejo, pela imagem, que eles estão bem focados. Estão prestando atenção... GF19MT5cr3-HI3 (IMg2) 

Eu vejo a moça como uma influência externa, os dois rapazes pararam pela dúvida dela, e o outro continuou fazendo o que ele estava fazendo, ele não foi, não quis, talvez, ajudar, ou não quis perder a linha de raciocínio 
que ele está seguindo, porque, às vezes, você está ali em um problema e você precisa seguir, se você perde ali, é difícil de retomar. Tanto é que dá para ver que ele está abaixado, o cotovelo dele virado contra, e a 
linguagem corporal dele está fora, ele está fora daquele grupo. Mas, também, não quer dizer que seja uma coisa boa ou ruim, e le simplesmente está na dele. Só isso que eu vejo, não vejo... não dá para julgar, você não 
sabe o que que ele está resolvendo ali. Às vezes, as ideias vêm em uma hora que se você não anota, você não desenvolve, para depois você buscar dá muito trabalho e se a pessoa sabe que chegou ali a solução, ela vai 
desenvolver. Os outros não, os outros se deram ao luxo de pararem e atender à situação da outra. GF20MT6cr4-IS10 (IMg2) 

Bom, comparando as duas, vendo, eu sempre penso, acabo vendo assim, como o professor. Nesse caso, o sentimento é mais positivo, vamos dizer assim, porque todo professor gosta de dar um trabalho e você ver os 
seus alunos empenhados em resolver. GF21MT7cr5-EU3 (IMg2) 

Sempre tem alguém no grupo que tem um pouco mais de dificuldade. Eu mesma, agora nesse projeto, eu tenho um aluno que a gente pede as coisas, ele não faz, o grupo não quer mais ele, tem o aluno que fica de lado, 
mas, nesse caso, eu acho que ele está tendo alguma parcela de contribuição, no meu modo de vista. GF22MT8cr6-EM4 (IMg2) 

geralmente, se o aluno não sabe tanto quanto, o grupo exclui, pelo menos, assim, o que eu vejo, se ele sabe menos que os outros, o grupo acaba excluindo, para não fazer alguma coisa, ou deixar ele com uma tarefa 

secundária, vamos dizer assim. Ou, se ele sabe mais, ele não quer que os outros atrapalhem o raciocínio dele, pode ser as duas coisas. GF23MT9cr7-EU4 (IMg2) 

É, cansou, não consigo fazer aquilo, eu vou deitar e eu vou ver... parou, não é? Não tem interesse, eu vejo por aí... o assunto seja matemática... porque tem algumas situações do dia a dia que acontece isso, o aluno não 
sabe fazer, ele desanima, ele deixa lá do lado e você chega nele e fala “por quê? O que que houve? O que que aconteceu? Por que você não quer fazer?”, “ah, é muito difícil, eu não quero fazer”, e por isso que me lembrou 
essa situação, pensando na matemática. GF24MT10cr8-HI4 (IMg3) 

É, dormindo, ela não está, porque os olhos estão abertos, não é? Ela está entediada, bastante entediada, ou, como o Isaac falou, está tudo muito fácil, sem desafios, ou ela está achando a aula muito chata, desinteressante, 
longe do que ela gostaria que fosse, bem distante da forma como ela gostaria que fosse conduzida essa aula, talvez. Ou um assunto cansativo, um assunto mais complexo, ou uma faceta da matéria que exige um pouco 
mais de deduções e de elucubrações, enfim. Ela parece estar entediada, não é? GF25MT11cr9-HE3 (IMg3) 

Talvez, eu não sei, para essas crianças de hoje, não é? Tenha que ser uma aula mais dinâmica. Eu sei que na matemática eles têm que fazer conta, mas para criança ficar assim, já que se relaciona à matemática, parece 

que ele não tem interesse. Aquele assunto que está sendo falado, ou da forma que está sendo falado, não despertou o interesse dessa pessoa, não conquistou para que ele preste atenção. GF26MT12cr10-EM5 (IMg3) 

É, você tem que ir lá e conversar. A primeira coisa é chegar, oi, tudo bem, não é? Não é assim que a gente faz? “Está tudo bem com você?”, a primeira coisa é, você pergunta se está tudo bem. “O que que está acontecendo? 
Porque que você está de cabeça baixa?”, ele vai falar, “ai, professora” ... GF27MT13cr11-EM6 (Img3) 

Eu acho que, assim, como nós trabalhamos com os pequenos, é mais difícil eles chegarem na gente, assim, nessa postura de: “professor, olha, aconteceu isso, desculpa pela sua aula”, não. É mais esse lado mesmo que 
ele está triste e ele vai se entocar ali, se você não chegar nele, você conversar com ele, chamar ele para você, ele não vai.  Talvez, os maiores, eles já tenham outra atitude, os pequenos, não. Eles não... GF28MT14cr12-
HI5 (IMg3) 

Se eu vejo isso aqui, eu acho que é... pelo menos eu sempre, a maioria das vezes, associo ou a sono, ou à uma influência externa, como o Isaac comentou. No caso, vendo como professor, eu compartilho das duas, de 
sempre procurar saber. Respeitar se ele não quiser falar, e tentar procurar uma solução. Seja porque ele está triste, se ele está com sono, é só, vamos lá, vai lavar o rosto, mas vamos voltar para aula, ou “é quase meio-
dia”, se ele está triste, quer conversar? Não quer, tudo bem. Se quiser me procurar depois... se colocar à disposição. Às vezes, ele não quer falar, mas se ele sabe que tem alguém ali que está preocupado com ele, para 
ele, às vezes, até já basta. É um pouco de, talvez, empatia, assim, com o que ele está passando. GF29MT15cr13-EU5 (IMg3) 

GF2 

Eles comemoram sim. E quando eles tiram nota boa, nossa eles ficam muito felizes! Teve uma aluna que me abraçava tanto, a Yasmin, tanto, que ela falou, “tia, eu tirei 5 em matemática! Tia, eu não acredito”. Eu falei, 
“olha tudo o que você está colhendo, está fazendo as tarefas, as listas”. A gente tirou uma foto, foto dos cinco. Cinco alunos que tiraram 5 e elas estava m… e elas me abraçavam e elas compartilhavam. Porque é muito 
difícil. No caso deles, eles querem muito o máximo, eles não aceitam o 4,80 o 4,90, não é? Eles disputam. E, no momento em que eles conquistam, eles querem externar, eles querem comemorar, eles querem fotografar. 
GF30MT16cr14-EM7 (IMg4) 

GF3 

Ah, toda equipe, toda turminha, acaba sempre tendo um líder pelo menos, não é? Aquele que orienta, que dá a sua opinião e convence os outros para seguir. Já é meio natural eu acho. Até entre amigos tem aquele que, 
“vamos ver o que o fulano acha”, não é? E nas turminhas também, nos grupos, sempre tem aquele que escolhe quem vai formar  o grupo, “tia, é três, é quatro?”. Eles ficam ali na ansiedade para saber quantos vão ser o 
grupo para ele poder escolher, não é? Geralmente é o que tem mais afinidade. No caso ele orienta e o outro entende e pergunta , “é aqui mesmo?”. Você consegue ver esse relacionamento, mas eu acho que o outro 
menino está também numa boa, porque ele até dá um leve sorriso, o outro está um pouquinho mais sério, mas ele está... ele está concordando com a orientação do amigo, eu vejo realmente isso, que é uma equipe e 
que estão se entendendo. Não há discórdia. E como geralmente é, não é? Geralmente eles formam grupos, os primeiros grupos que se formam são escolhidos, no final a gente sabe que tem que ajeitar, incluir um ou 
outro, que também acaba sendo aceito, tudo, mas vai bem. GF31MT17cr15-EM8 (IMg5) 

Se for o cara da limpeza, pode ser que ele tenha achado algum erro na lousa e falasse, “não, não acredito que tem professor de matemática que faz esse tipo de erro!”. GF32MT18cr16-IS11 (IMg6) 
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Eu também, eu estava… eu enxerguei outra coisa também. Às vezes o cara está envolvido com algum cálculo, está concentrado, e tem alguma interrupção. E essa interrupção às vezes deixa a pessoa louca. Às vezes você 
está quase chegando, você está tentando montar as suas ideias e vem alguém e te interrompe com alguma coisa e você vira e fica louco, porque até voltar toda a sua linha de raciocínio  demora. Pode ser também essa 
situação. O cara está lá desenvolvendo, fazendo, fazendo, fazendo, alguém parou para pedir o controle do ar condicionado e ele ficou louco porque, “não, eu estou ali nos finalmentes e alguém vem e me para”. Também 
enxerguei isso nessa situação, também. Às vezes acontece, você está resolvendo alguma coisa e você está desenvolvendo e chega alguém e te interrompe, e você perde toda a sua linha de raciocínio e isso deixa a gente 
muito bravo mesmo com essa situação. GF33MT19cr17-IS12 (IMg6) 

Ah, em sala de aula também pode ocorrer isso, não é? Você explicar alguma coisa e… não nesse ponto aqui, não é? Ali, pelo semblante, ele perdeu a fé na humanidade, não é?  Mas… tem momentos em que você não faz 
assim, mas você está assim, mas não pode demonstrar isso fisicamente, não é? Seria uma foto da sua alma, mas no seu corpo você não está dessa forma. GF34MT20cr18-IS13 (IMg6) 

[Sobre externalizar emoções] Não nesse nível G35MT21cr19-IS14 (IMg6) 

 A gente procura contextualizar o que a gente dá, mas se você fala de números complexos… a equação você ainda consegue alguns problemas que você consegue contextualizar, mas às vezes isso não é suficiente para 
eles e vem a pergunta, “onde eu vou usar?”. Eles falam muito isso porque eles tão acostumados a se expressar. Para o meu ano ainda é mais fácil, não é? Eu vou dar média aritmética. Eu primeiro pergunto como foi a 
variação do dólar, como que é uma pontuação de gols sofridos e gols… eu tento contextualizar a matéria para que eles tenham interesse, e “vou aprender isso porque utiliza no dia a dia”. Agora, quando você não tem 
como contextualizar, que acontece na matemática, já fica mais difícil. E se a turma tem dificuldade em exatas, em matemática, mais difícil ainda. E o interesse, às vezes, vem por isso, porque ele não consegue entender. 
GF36MT22cr20-EM9 (IMg6) 

Eu falo assim, “façam as pazes com a fração”, eles dão risada. Assim, de uma maneira harmônica, a gente vai fazendo com que eles tenham interesse porque eles vão usar, que vão utilizar a matemática, mas algumas 
vezes eles não entendem, e assim perdem esse interesse. E isso preocupa, porque a gente fala, se eles não tiverem interesse, como eu vou conseguir transmitir esse conhecimento? Muitas vezes nem é por mal, é uma 
consequência da situação. Esse é o desespero, “e agora, o que eu faço?” GF37MT23cr21-EM10 (IMg6) 

Dependendo do nível do aluno, e talvez essa coisa não exija uma aplicação tão imediata, ou não tenha uma aplicação tão imediata, ou a aplicação também é  de um nível mais alto. Ele está desesperado em passar esse 

conteúdo mais complexo, porque ou os alunos não estão interessados ou não estão acompanhando o raciocínio do professor. GF38MT24cr22-HE4 (IMg6) 

Ah, ele não pode surtar desse jeito, não é? Assim, os alunos não podem perceber isso…  GF39MT25cr23-EM11 (IMg6) 

é… que no caso ele não externou, de preocupação. Ele está desesperado porque os recursos que ele tinha ali, ele já aplicou e não teve sucesso. Ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que se superar, ele vai ter que estudar, 
ele vai ter que procurar alternativas diferentes para tentar transmitir aquele conhecimento, por isso que esse surto ninguém vê [risos]. É um surto de desespero interno, que a pessoa tem quando não atinge o objetivo. 
No caso, é a análise que a gente está fazendo na figura, eu não estou dizendo que isso está acontecendo. É a impressão que isso está passando para gente. Em um outro momento, de um lado positivo, é que ele vai 
aumentar o seu conhecimento para resolver esse surto. GF40MT26cr24-EM12 (IMg6) 

GF4 

Pelo menos eu costumo fazer às vezes, chamar os meninos para irem a lousa e eles explicarem um exercício, resolverem um dos exercícios que eu passei de lista e eles ficam muito felizes, geralmente é uma atividade 
que eles participam bastante, gostam muito de ir na lousa, explicar, escrever... Talvez seja alguma coisa relacionada a isso assim, eles fizeram uma... Os alunos fizeram na lousa, teve um resultado satisfatório e ela está 
agora apagando. GF41MT27cr25-EU6 (IMg7) 

O que chama atenção é que a pessoa está contente ali, é o que está na lousa parece ter sido feito por aluno, por conta de letra mas... às vezes também nossa letra, por exemplo, quando acostumado com lousa de giz e 
pega lousa de caneta, você tem um prazo para você calibrar sua letra, não dá para dizer, não é? Mas aparenta que ela fez uma atividade alguém foi na lousa, ela está apagando quer partir para outra e está satisfeita com 
o resultado. Não é? Ou não só pelo resultado, mas pela participação. Às vezes o resultado pode ter sido diferente do que ela esperava, mas o aluno se expos e isso estando certo ou estando errado é gratificante, dá para 
perceber isso. GF42MT28cr26-IS15 (IMg7) 

O que chama atenção é que a pessoa está contente ali, é o que está na lousa parece ter sido feito por aluno, por conta de letra mas... às vezes também nossa letra, por exemplo, quando acostumado com lousa de giz e 
pega lousa de caneta, você tem um prazo para você calibrar sua letra, não dá para dizer, não é? Mas aparenta que ela fez uma atividade alguém foi na lousa, ela está apagando quer partir para outra e está satisfeita com 
o resultado. Não é? Ou não só pelo resultado, mas pela participação. Às vezes o resultado pode ter sido diferente do que ela esperava, mas o aluno se expos e isso estando certo ou estando errado é gratificante, dá para 
perceber isso. GF43MT29cr27-IS16 (IMg7) 

Bom meu ponto de vista é que ele está desesperado, não é? Tirou um E, errou tudo. E o que ele faz agora? Sabe lá se é última prova, última avaliação, e ele apresenta, mesmo ele de costas, uma situação desesperadora. 
[risos] porque a gente nunca sabe se é o primeiro bimestre, trimestre, se é no começo ou se é uma recuperação final. E a sensação dele, a aparência dele é de desespero. No meu ponto de vista, eu. GF44MT30cr28-HI6 

(IMg9) 

Evidente que ninguém gosta de tirar uma nota dessa, não é? Mas isso também remete assim à necessidade que os alunos têm de ir bem nas avaliações. Eles estão mais preocupados com a nota do que com o conhecimento 
em si. Tipo assim "Olha, para mim o mês acaba hoje, o semestre acaba hoje porque eu fiz a minha última prova". Isso é uma coisa comum e acho que generalizada. Eu vejo essa dependência da nota uma coisa muito 
ruim, isso destrói qualquer tipo de educação que se tente fazer. Qualquer tipo de ensino, de aprendizado, isso é o maior inimigo do conhecimento. GF45MT31cr29-HE5 (IMg9) 
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Porque se você... é uma garantia de que você teve ali ó, piorar não vai, é dali para cima. Se você tirar a nota máxima, a nota máxima é difícil de você tirar novamente, e teoricamente se você tira a nota máxima você não 
aprendeu nada, não é? Você vai lá e você não tem um problema, quando você tira a nota máximo, você fez um exercício, a sua prova foi um exercício que você fez o que tinha que fazer porque você sabia, não teve 
aprendizado. Aí não, você tem uma chance de consertar muita coisa porque você tem lá todos os seus erros marcados, você pode... esse é um aluno em que você pode trabalhar muito porque ele errou tudo, você pode... 
pode ser que ele tenha salvação e que não tenha salvação mas você sabe. Eu acho a melhor nota, porque assim, agora a gente vai, a gente tem um, a gente pode traçar um plano. Às vezes as notas boas não te dão essa 
chance de traçar um plano e às vezes você fica navegando no escuro porque o aluno está tirando, ou vários alunos tirando notas boas, e aí? E será que... para o meu padrão eles estão tirando notas boas, e quando eles 
saírem desse padrão? E quando eles forem enfrentar outro tipo de prova? Quando for avaliado por outro lugar. Avaliado por outra coisa, e como é que fica? Às vezes a nota boa também não é tão boa assim quanto a 
gente pensa. E a nota ruim também não é tão ruim quanto a gente pensa. Tudo é, é um pouco mais complexo. "A nota é boa, a nota é ruim". A nota é a nota, ela não é boa nem ruim, ela é a sua situação naquele momento, 
vamos trabalhar a partir disso, vamos ver o que pode ser feito, está ok? GF46MT32cr30-IS17 (IMg9) 

Eu retorno ao fato de a nota prejudicar o ensino. Por que o desespero bate, por quê? Porque ele tirou uma nota baixa, ele vai  ficar de recuperação, ele pode reprovar de ano. Ele não está preocupado, em geral, com o 
conhecimento que ele deixou de adquirir, com a habilidade que ele adquiriu ou não. Ele está preocupado com a nota, ele está frustrado com a nota. O papel da nota é terrível, é pernicioso, é nocivo, não é? E a gente 
também é cobrado pelo desempenho, como? Nota, não é? Como você mede o desempenho do aluno ou do professor, por notas, por conquistas. É complicado. Um ensino que não fosse dependente de um resultado de 
uma nota, poderia ser mais vantajoso. O aluno não perderia, não diminuiria sua autoestima por causa de uma nota. Porque não passaria por esse tipo de constrangimento, digamos assim. Ele seria avaliado de uma outra 
forma. GF47MT33cr31-HE6 (IMg9) 

GF5 

Eu falei, eu me coloco na situação, a tia já tem facilidade, facilidade para matemática, mas tenho dificuldade em redação. Eu acho que eu fico uma aula inteira aqui para fazer uma redação, sofrendo. Eu mostro para ele, 
que ele vai ter facilidades e as dificuldades. Não é porque eu sou ruim, eu tento tirar aquilo, do ruim, para ter mais facilidade... agora, eu falo tudo é habilidade, a gente pode desenvolver, a gente pode treinar. É 
especificamente esse assunto? Vamos treinar. Você está tendo dificuldade no que, na conta de multiplicação? Ah, aqui a gente tem que estudar tabuada. A gente tem que treinar. Vamos treinar coisas... assim, você tem 
que dar um caminho para ele sair desse desespero, para ele sair desse “eu sou ruim”. Não, ninguém é ruim. Você pode não ter.. . você começa a trabalhar o psicológico do aluno e você começa a encantar o aluno. É isso 
que eu falo do encantamento, tem isso também. Você encantar o aluno, que ele olhe para você e tenha um sentimento melhor, para que ele queira. Será que ele vai estudar para agradar você ou para agradar a mãe ou 
o pai, não importa, você tem que arrumar um jeito de quebrar aquele ruim e mostrar para ele, que será que tem um caminho, será que um olhar diferente que ele ainda não tinha percebido? GF48MT34cr32-EM13 

(IMg10) 

O professor falha muito às vezes porque a experiência de cada um é totalmente diferente. Você tem que chegar no ponto em que o aluno consiga absorver aquilo segundo toda a bagagem que ele traz de suas experiências. 
Isso é muito difícil. GF49MT35cr33-HE7 (IMg10) 

como elas comentaram, que motivar e buscar estratégias diferentes, que já está no início, o problema está ali no início, acho que fica mais tranquilo de resolver GF50MT36cr34-EU7 (IMg10) 

Para você ver como é relativo as coisas. Eu imagino que, aqui, se qualquer um de nós tirasse C+ em matemática, a gente ia ficar um pouco frustrado [risos]. GF51MT37cr35-EU8 (IMg11) 

Como a gente tem facilidade, tirar esse C+, ainda acho que é... não sei... não... não gostaria de uma nota dessas em matemática GF52MT38cr36-EU9 (IMg11) 

O C+, que eu sou mais exigente, eu não gosto dessa nota, na área de exatas, para mim, essa nota não é uma nota boa, já se fosse para uma área de humanas, eu estaria comemorando, com exceção de inglês, que eu 
estudava para caramba para tirar nota boa, mas toda a parte de humanas, eu sempre tive dificuldade. Eu tenho dificuldade em guardar. Eu estudava... o C+, em uma nota de humanas, eu comemoraria, mas em exatas 
eu não gostaria de tirar C+. GF53MT39cr37-EM14 (IMg11) 

Esse professor está feliz porque ele está avaliando esse aluno no limite dele, que é o que eu aprendi a fazer aqui na escola. Eu aprendi aqui e eu enxergo isso bem... da escola, um perfil, cada aluno é único. A gente dá o 
olhar, tinha uma mãezinha que estava preocupada, eu falei, “não, eu vou avaliar em cima do ele fizer, o que ele conseguir fazer da lista, eu vou avaliar ele, ele tem limitação”. Nesse caso, o professor  está feliz por ele 
porque, para o limite daquele aluno, ele foi muito bem. Ele está feliz, o aluno está comemorando, diferente se fosse eu, que é onde eu me coloco, eu ia está muito brava [risos]. É o meu ponto de vista, assim, e eu acho 
que isso é normal, não é? GF54MT40cr38-EM15 (IMg11) 

 Eu não ficaria triste não. Dependendo do contexto. Já pensou, eu estou lá fazendo um intercâmbio, eu chego, depois de dois meses na Rússia, eu chego e tem uma prova no dia seguinte, ó, tirei C+, está muito bom. Quer 
dizer, tudo tem um contexto. Ele vibrou, agora, precisa analisar outras coisas, mas é o tal negócio, a nota não representa nada, na verdade. GF55MT41cr39-HE8 (IMg11) 

Não dá para dizer que é uma nota ruim. Eu não concordo com falar assim, ah, o C+ é ruim, não, o C+, dependendo da situação é uma maravilha, mas também entra naquela coisa, você comemora a nota de uma prova, 
talvez seja também outro problema, por que que a gente dá tanto valor para uma folha de papel com uma letra escrita? Ela está representando o seu esforço, mas são condições diferentes do que você vive. A prova não 
é real porque quando eu tenho um problema para resolver em prova e quando eu tenho um problema para resolver em casa, é totalmente diferente. Em casa, eu tenho outras ferramentas, eu faço de outra maneira, eu 
uso outros recursos e eu sei fazer aquela coisa. E pode ser que em uma prova eu não consiga fazer. Por quê? Porque é todo aquele aspecto, é uma prova, você está sendo testado e você não pode usar os seus recursos, 
você não pode usar aquilo que você sabe que te daria a resposta, mas você sabe, você tem condições de fazer aquilo, se aquilo  lá fosse um problema real da sua vida, você resolveria. Eu não gosto muito dessa 
supervalorização de nota porque a vida real não é... você não está sendo testado para notas, sendo testado para resolver problema, a coisa acontece, você vai lá e resolve. GF56MT42cr40-IS18 (IMg11) 

Não é uma nota de prova que a gente tem que valorizar tanto assim. É importante, é importante porque também não se tivesse a nota de prova, o aluno não teria como saber como ele está indo. Falar assim, “será que 
eu realmente estou aprendendo?” Mas uma hora ele tem que largar mão disso, tem que falar, “não, isso aqui me testou naquele momento, agora, o negócio é mais difícil, agora, os problemas serão reais e eu tenho que 
saber resolver e não é uma prova, não é a professora dando nota.” A gente, talvez, tinha que começar a falar assim, “olha, a vida não vai ser isso, a vida vão ser outros testes.” E o teste não é um teste se é mais ou não, é 
um teste e você... te dar um problema e você resolve com as ferramentas que você tem. GF57MT43cr41-IS19 (IMg11) 
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Eu acho que a nota da prova tira o foco do aprendizado. O aluno quer tirar uma nota na prova, tirar uma boa nota no boletim a li, ele não está preocupado em aprender aquela matéria. Ele está preocupado em ir bem, 
resolver o exercício um, dois, três, quatro e cinco. Ele não quer saber de aprender o conteúdo, ele é um resolvedor de exercício. Ele não é um resolvedor de problemas. Eu acho que a nota, ela está na contramão do 
aprendizado. Eu penso assim. GF58MT44cr42-HE9 (IMg11) 

Realmente, o aprendizado aconteceu antes, a prova... A prova foi só o teste. A prova foi onde ele reuniu esses vários aprendizados e colocou lá no papel. É lógico que o aprendizado, ele vem antes da prova, através de 
laboratório, tanto que a gente inseriu o laboratório justamente para sair do papel. O papel é só onde você o quê? Concentra o seu conhecimento e testa, a gente pode dizer que está testando o conhecimento. Toda essa 
prática e esse aprendizado, é na avaliação que ele vai dar aquela finalizada. E não tem jeito, não tem por onde a gente sair, como que a escola é avaliada? Pelo Enem, é uma prova. Por mais que a gente não concorde com 
a prova, ela também tem o valor dela porque os resultados da escola, eles saem através de testes que são escritos. Por mais que a gente ache que tem que passar por uma reformulação, tem sim a importância da prova. 
GF59MT45cr43-EM16 (IMg12) 

no final, não tem jeito, no final, é a prova. E, hoje, os resultados... ele vai para uma faculdade, ele tem uma prova, ou seja, tudo tem prova. Como que a gente entra na faculdade? Uma prova. É a maneira que existe hoje 
de avaliar. O que você precisa perceber é isso, como preparar ele para prova, como fazer ele pegar os conhecimentos dele e aplicar na prova porque é assim que ele vai ser testado. A pessoa que é concursada, ela pode 

até saber, mas se ela não souber responder, interpretar a prova, ela nem entra GF60MT46cr44-EM17 (IMg12) 

Eu sou meio radical, eu acho que o Enem e os vestibulares avaliam muito mal os alunos, não deveria ser assim, é muito conteudista demais e a gente acaba tendo que seguir essa cartilha porque senão o teu desempenho, 
como professor, fica ruim. Será que essa é a única maneira de se avaliar a condição de um aluno chegar em uma universidade pública ou, enfim, em uma boa universidade? Eu acho que não. GF61MT47cr45-HE10 (IMg12) 

é uma coisa meio cruel, a gente cobra uma prova, outra prova, outra prova, outra prova, outra prova, depois vai ter o Enem, que é a grande prova. Toda a educação, ela é para fazer uma prova só que é o Enem. Acabou 
o Enem, joga-se tudo fora. Cadê o sentido? Como que você vai dar sentido para um aluno estudar se eu falar assim, “ó, você está estudando aqui porque você vai fazer uma prova chamada Enem” e aí, acabou o Enem, o 
que que ocorreu? Fala assim, “ó, joga tudo fora”. Descarta lá, você vai ficar anos e anos e anos para fazer uma prova. Eu acho que é uma coisa a ser  revista porque você não pode focar a educação, a formação do aluno, 
em uma prova. Falar assim, “você estuda para passar no Enem”. O único sentido... você estuda para fazer uma única prova. Se você vai mal nessa prova, é pior ainda porque todos aqueles anos não tiveram sentido algum, 
aí sim você vai falar, você é um fracassado porque você só estudou para o Enem e você não teve uma nota boa no Enem. Você carimbou, “ó, você é um fracasso”. GF62MT48cr46-IS20 (IMg12) 

dá para mesclar as duas coisas porque como o pessoal falou, os métodos de avaliação talvez não sejam os melhores, mas eles es tão aí, a gente querendo ou não. A gente não pode abandonar, não pode fazer 100% de 
um ou 100% do outro. Não dá para fazer só as práticas porque se aluno, depois, que vai querer entrar em uma faculdade, ele vai precisar do Enem. Ele vai precisar, ele vai ser exigido de alguma coisa que ele não teve 
com menos aulas teóricas, por exemplo. Também você não pode deixar o cara simplesmente, como o Isaac falou, estudando a vida inte ira dele, até o Enem, e falar, beleza, você se preparou só para isso, você tem que 
ter uma mescla dos dois. Atualmente a gente tem mais da teórica do que da prática. E o que a gente vem tentando fazer é trocar e equilibrar melhor essa situação, que seria, por enquanto, ideal, visto que ainda tem 

Enem e vestibulares vigentes, a gente não pode abandonar 100%. O ideal seria reformular tudo e começar com mais práticas do que.. GF63MT59cr47-EU10 (IMg12) 

Emoções 
(em) 

GF1 

Porque a gente vê que não são nem tão difíceis, mas foi o menino, ele demonstra, assim, um sofrimento. Ele está com uma dificuldade enorme. Isso me causou, assim, um impacto, eu fiquei impactada por ver uma pessoa 
com esse sofrimento na matemática. GF64MT50em1-EM18 (IMg1) 

É, às vezes, a gente fica buscando tanto que faça igual, às vezes uma coisa diferente é um incentivo, fala, nossa... mesmo que não seja o melhor método, mas é um método diferente, às vezes a gente tem que... eu não 
estou certo sempre. Se ele entendeu isso, eu entendo assim, 3, 5, 10, 12, ele chegou no 15, chegou no 20, 30, ele foi pouco a  pouco, ele dá um passo de cada vez e chega lá, ele chegou. E eu gosto dessa ideia, porque a 
gente pensa, “subtração”, tirar um número do outro, mas, às vezes ele está buscando uma diferença, também é legal isso. Para chegar desse a esse ponto, primeiro eu dou 3 passos, depois eu dou 5 passos, depois eu 

dou mais 10, depois eu dou mais 2. E eu gosto de raciocínio que, para explicar a diferença de horas, ele cai como uma luva, assim, também. GF65MT51em2-IS21 (IMg1) 

Eu, comparando as duas imagens, o trabalho solitário do rapaz é um trabalho colaborativo, não é? Isso chama a atenção. O coitado lá estava sozinho, se matando para fazer as contas. Esses daí já têm uma cooperação. 
Isso é mais “aliviador” das tensões, não é? O coitado está sozinho, sob pressão, talvez, não sei, ou uma pressão íntima de realizar aquele cálculo, e esses não, esses estão trabalhando em conjunto, um ajudando o outro, 
dividindo tarefas, as tensões estão mais aliviadas, é um outro tipo de situação, não é? GF66MT52em3-HE11 (IMg2) 

quando você vê uma classe que está empenhada em resolver o que você propôs, geralmente o professor fica satisfeito de estar vendo ali, os alunos todos. Mas, também tem o lado negativo de preocupação, de, será que 
aquele aluno ali está sendo excluído pelo grupo? Ou ele que quer ficar daquele jeito por conta própria? Será que isso é um problema? Ou ele é assim e tudo bem? Ou será que eu preciso trabalhar com a classe para incluir 
melhor esse aluno que está ali, visivelmente fechado aos outros naquele momento? GF67MT53em4-EU11 (IMg2) 

O olho dela, denota uma tristeza, ela não... ela está longe, pode ser também uma coisa externa à aula, às vezes, a gente tem um aluno, às vezes, pode ser até uma depressão, achar que ah, é por causa da matemática... 
não, às vezes morreu o cachorro dela, qualquer coisa que aconteceu. Pode ter sido alguma coisa externa, não dá para saber. Às vezes, a criança, ela traz os problemas e a gente não consegue, o pai brigou com a mãe e 
ela teve que assistir uma aula de matemática bem depois de ter presenciado uma briga. E como que a gente chega nessa criança? Porque, pode ser que seja uma aluna que eu sei que participa e, naquele dia ela está 
assim, cabisbaixa. Pode ser outra coisa, pode ser externa à nossa aula, pode ser algo que foge do nosso controle. Não dá para... GF68MT54em5-IS22 (IMg3) 

Sim. Quando eles estão entediados ou já terminaram, eles pegam a carta Pokémon, ou o álbum... quando eles estão bem, eles vão pegar a massinha, bom, os maiores, celular, enfim, não sei, mas os pequenos é aquela 
massinha... ou seja, eles estão ativos. Quando um aluno está assim, com a boquinha fechada... é tristeza. É algum problema, provavelmente externo, dificilmente, se a aula está chata... ele vai ficar assim. Ele vai pegar a 
cartinha dele, ele vai pegar um gibi, um livro, nossa... e ele não...  Ah, ver uma criança assim, não tem como, não impactar. A gente tem sentimento, é uma criança, um adolescente. Você não consegue ficar alheio a isso. 
É muito difícil. Eu não sei, na minha opinião. GF69MT55em6-EM19 (IMg3) 
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Acho que é uma derrota para o professor isso aí, é um grande baque isso, porque você imagina na sua aula, trazer coisas que vão, trazer os alunos para junto de você e, de repente, você perde um aluno por algum motivo, 
não só por essa postura, mas por outra postura, conversa, desinteresse por outros motivos, não é? Está alheio à sua proposta de trabalho. Isso é uma derrota bem sentida. Eu, como professor, eu fico bastante decepcionado 
comigo, não é? Quando acontece alguma coisa desse tipo. Mesmo que o aluno tenha, assim, até um histórico, enfim, eu acho que a gente sempre perde, não é? O aluno pode ser bagunceiro, pode ser o que for, mas se 

você não consegue conquistá-lo, você está sofrendo uma derrota, isso é ruim. É péssimo. É péssimo para um profissional. GF70MT56em7-HE12 (IMg3) 

E se o problema for toda aula, incomoda sim. Você fica preocupado, você fala assim, será que o jeito que eu estou agindo, eu não estou conseguind o chegar? Por que que eu não estou conseguindo atingir? Você busca 
primeiro em você, você vai falar, o que que eu estou fazendo que está gerando esse desinteresse nessa pessoa? Você tem que olhar em você, isso, realmente, às vezes, pode ser uma derrota grande, porque você se 
preocupa, você tem uma obrigação com os alunos, você tem uma responsabilidade, e se você não consegue chegar, você não está cumprindo 100% com a sua proposta, isso dói, não é? Isso machuca. Isso não é legal. 
Não é legal você chegar nessa situação. GF71MT57em8-IS23 (IMg3) 

GF2 
Nesse caso eu sou essa aluna e esse professor são as vídeo aulas que eu estou tendo que recorrer [risos]. É um desafio a mais, além daquele do trivial, e ela está muito feliz porque ela conseguiu, não é? Ela se esforçou e 
teve o mérito de estar comemorando e isso é muito legal. São as pequenas conquistas, não é? GF72MT58em9-EM20 (IMg4) 

GF3 

Eu acho também positivo o jeito que eles estão trabalhando ali, coletando algum dado, tendo algum objetivo final, e trabalhar  junto, porque às vezes a ideia de um complementa a do outro. O fato de poder discutir o 

que vão fazer com esses dados, os resultados que eles vão chegar, eu acho isso muito positivo. De fato, a figura traz isso para mim. GF73MT59em10-IS24 (IMg5) 

 Eu vejo esse coitado desesperado… [risos] Está desesperado, porque, sei lá, acho que ele nunca nem viu esses números, acho que ele entrou em pânico, não é? Para mim, do meu ponto de vista… Ah... ele, para mim, 
acho que é um professor que os alunos não entendem…  E ele está meio louco [risos]. Sei lá, eu o vejo em uma situação bem… bem delicada. Não vejo ele como aluno, não. Ele me passa uma imagem de um professor 
que de repente está tentando explicar alguma coisa, eles não conseguem assimilar, e ele entrou em desespero. Não sei… eu vejo  isso. GF74MT60em11-HI7 (IMg6) 

É, em espírito, assim, é… no sentido de você ter claramente uma coisa mais complexa do que o normal. Então… eu associei a um assunto difícil, não necessariamente de faculdade, ou de ensino médio, mas assim, supor, 
como o meu é o oitavo ano, no caso, um assunto que para eles é difícil é equações, sistemas de equações. Eu me vejo assim quando eles perdem o interesse, por ser uma matéria muito difícil. E o que acontece quando 
eles perdem o interesse? Começam a conversar e a conversa costuma subir um pouco. Ou, quando você está fazendo alguma coisa, eles te interrompem, como o Isaac falou. Você está explicando para algum aluno, ou 
você está no meio de uma explicação importante para as pessoas e tem uma interrupção do tipo, “posso ir ao banheiro?”, “para quê que eu vou usar isso na minha vida?”. E quebra a sala, assim, no sentido de… ou alguém 
faz uma gracinha, e aquela explicação ou a turma se perde facilmente e você tem que manter o controle, mas a sua alma está desesperada [risos] assim, “não acredito que está essa bagunça”, vamos dizer assim. E você 
tem que… GF75MT61em12-EU12 (IMg6) 

O que eu faço… eu acho, assim, essa parte do espírito que eles pegaram, que é o que você sente, mas não externa… GF76MT62em13-EM21 (IMg6) 

… é, pode ser também aplicado a isso. E agora, o que eu faço? Como eu vou transmitir esse conhecimento? Como que eu vou fazer para que eles  entendam isso? Principalmente se não tem interesse. Porque uma coisa 
é a matéria ser difícil, mas a turma ser interessada. Você busca vídeo aula, aula invertida, tudo aquilo que a gente faz e funciona. Outra coisa é o aluno não ter interesse, tem uma turma em específico que não tem 
interesse, é desinteressada. Não tem o que você fazer. Você pode dar Quiz, você pode dar aula invertida, você fica nesse desespero, e principalmente se essa matéria ela vai ser usada no ano que vem, que é o caso de 
equação. A gente está passando por isso, a gente já mudou, porque a gente viu o quê, que no oitavo eles se desesperam. Será que a gente pode pegar um pouco desse desespero e ajudar eles no sétimo ano, não é? É a 
alma da gente que fica assim. O que eu faço? Por onde começo? Qual alternativa eu vou usar? GF77MT63em14-EM22 (IMg6) 

Não, só complementando, às vezes você está assim no ensino, captando a alma, você já esgotou todas as… assim, os seus modos de explicar aquele conteúdo, e eles continuam, assim, “não estamos entendendo”, e você 
tenta diversas maneiras, diversas alternativas para que eles entendam e eles ainda não conseguiram entender e você, “e agora?”, “já acabou toda a minha munição para tentar explicar e ainda assim eles não… eles não 
conseguiram”. Eu penso mais em... eu vejo que é mais com os alunos, que ele está com a mão na cabeça, assim, do que com o problema em si, não é? Por exemplo, ele está preocupado com o problema, na verdade eu 
acho que ele está preocupado com a classe, porque se fosse com o problema eu acho que ele estaria virado para lousa… GF78MT64em15-EU13 (IMg6) 

Dependendo do nível do aluno, e talvez essa coisa não exija uma aplicação tão imediata, ou não tenha uma aplicação tão imediata, ou a aplicação também é de um nível mais alto.  Ele está desesperado em passar esse 
conteúdo mais complexo, porque ou os alunos não estão interessados ou não estão acompanhando o raciocínio do professor. GF79MT65em16-HE13 (IMg6) 

Eu não queria estar no lugar desse professor. GF80MT66em17-EM23 (IMg6) 

Eu vejo coisas positivas, também, não só… se o professor está desesperado nesse ponto, significa que ele também está preocupado, não é? Ele pode estar demonstrando isso de uma maneira exagerada, mas tem uma 
coisa positiva da preocupação dele, “nossa eu preciso que vocês aprendam isso, de alguma maneira!”. Vamos lá, sei lá, tem que fazer alguma coisa. O desespero, às vezes, não é uma coisa, é… pode ser negativo para ele, 
mas se você passar desse momento do desespero, talvez venha alguma coisa boa em seguida, não é? Talvez fale assim, não, às vezes você dá um susto na sala, talvez ele tenha atenção, as pessoas foquem, não é? Eu não 
vejo, assim, uma coisa totalmente negativa. Eu vejo também que pode ser um ponto de mudança para ele chegar e acalmar e “agora vamos começar do zero e vamos construir novamente essa ideia”. Não vejo só negativo, 
eu vejo que pode ser um ponto de virada ali, pode ser um… a partir daí ele consiga, depois de dar aquela explosão, liberou tudo o que estava ruim, e agora ele vai acalmar,  vai tomar uma água e vai retomar, talvez com 
mais calma. Às vezes você explode e depois você volta em um estado mais calmo. GF81MT67em18-IS25 (IMg6) 

GF4 
Porque não é fácil para alguns alunos essa exposição. O professor fica feliz quando algum aluno que dificilmente se expõe e fala "Não, deixa que eu resolvo esse, deixa que eu faço esse" errando ou acertando, mas ele foi 
lá ele fez, e você tem a chance de fazer a intervenção para ajustar o que ele sabe ou não sabe ali na hora. Mas isso é, pode ter sido isso também o motivo dela estar visivelmente contente. GF82MT68em19-IS26 (IMg7) 
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Mas às vezes eu corrigindo algumas provas eu me vejo nessa situação também, o aluno tirou ali, eu ia falar "eu faço parte disso aqui também". O que que eu fiz para o aluno  não conseguir acertar absolutamente nada. 
Faltou um olhar mais atento a esse aluno, ou o que aconteceu que eu estou lá o mês inteiro com ele, cinco vezes na semana e ele não conseguiu fazer absolutamente nada. E é um aluno que às vezes participa e tal, fala 
"Ó o que que aconteceu?". Tem aquele aluno que é mais desinteressado a gente puxa, puxa, puxa e não retorna. Mas tem alunos que se vê a dedicação e às vezes ele chega na prova e ele tem esse resultado que não é 
muito bom. Falo "O que eu fiz, não é?". Tem um pouco disso também. Ali parece ser um aluno, mas eu também me vejo ali nessa situação contrária. Por que que ele tirou essa nota? O que eu não fiz, ou o que que eu fiz 
para ele tirar essa nota? GF83MT69em20-EU14 (IMg9) 

Nesse caso ele não acertou nada, ele não entendeu nada e você nunca dá o mesmo assunto em uma prova. Nessa, na verdade acho q ue é só conta de operações básicas. Mas assim, dependendo do momento que isso 
acontece é esse desespero mesmo, porque você pode estar já em um estágio que você fala "Meu, como eu não percebi, como eu não  olhei diferente para esse aluno. Como eu vou recuperar esse aluno?". Será que eu 
elaborei uma... será que foi um aluno só, quantos foram mal? Será que eu consegui elaborar para que eles conseguissem desenvolver? Dependendo da situação isso é analisado de diferentes momentos. É isso, é 
preocupante, já dependendo do momento é realmente complicado. Mas é isso. GF84MT70em21-EM24 (IMg9) 

Eu, para falar a verdade, fico bem frustrada quando acontece uma situação dessa. Porque ou eu não estou sabendo ensinar ou o aluno não está sabendo aprender, não está sabendo estudar. Às vezes a culpa também 
não é dele porque ele se esforça, mas ele não consegue. Às vezes a culpa é 100% dele porque ele também não quer saber de nada, não estuda, não treina. Eu falo que a matemática é que nem um esporte, para ir para o 
pódio tem que treinar. Às vezes eles não treinam, eles não aprendem, a culpa volta para gente. Mas tem algumas situações em que eu morro de pena dos alunos porque realmente eles são limítrofes, eles não vão, eles 
não aprendem, eles não conseguem. Tu falas uma coisa, eu não sei o que está acontecendo entendeu, mas eles não aprendem, de repente eu me vejo na situação desse desespero. Que eu não consigo ajudar o aluno e 
vejo também ele por dentro, coitado, ele está ali e ele também não. Eu falo pelos pequenos, os maiores... às vezes não acontece isso, acho um pouco mais de malandragem às vezes, sei lá. Mas os menores eles entram 
um pouco em desespero, não sei, eu me vejo às vezes em uma situação desesperada principalmente em dezembro. GF85MT71em22-HI8 (IMg9) 

GF5 

E isso te deixa muito frustrado também porque você vê que, assim, ele, o aluno se esforça muito e, mesmo assim, ele ainda tem alguma dificuldade, ele pergunta, geralmente, esse aluno que se frustra assim, ele costuma 
participar das aulas, perguntando, tentando entender, pedindo orientações a mais, para ele estudar mais e, mesmo assim, ele se frustra. Quando eu vejo uma imagem dessas, eu também fico um pouco frustrado 
lembrando dessas frustrações dos meus alunos também, de não conseguir entender alguma coisa. Obviamente tem os alunos que são conformados, falam, ah, eu não consigo entender e ok. Ele não se esforça, mas 
quando você vê uma situação dessa, pelo menos como professor, eu fico muito incomodado, vamos dizer assim, de tentar ajudar o aluno a compreender melhor as coisas. GF86MT72em23-EU15 (IMg10) 

Talvez, ele seja só mal orientado, ele não saiba o que que é matemática e não consiga enxergar que ele é bom em matemática e em outras coisas, em outras matemáticas. Um cara arremessando uma bola de basquete 
e fazendo a cesta, ele está sendo bom em matemática. Um guitarrista, ele é bom em matemática. Ele é ruim em uma coisa específica da matemática que é resolver exercício de escola e ele tem a crença que isso faz ele 
ser ruim de matemática. Eu acho que isso é muito cruel e, talvez, a gente até contribua para isso. Talvez o nosso método de ficar cobrando ou o jeito que é cobrada a matemática, o jeito que ela é apresentada, talvez 
contribua para isso, talvez a gente tenha que mudar isso. O que que é matemática para você dizer que é ruim em matemática? Ou em que matemática você é ruim? Será que você é ruim em matemática? Talvez falte 
uma orientação para esse menino, ele enxergar a matemática muito mais ampla porque às vezes a matemática é a matemática do livro, é a matemática da escola e ele não consegue fazer essa mudança do que, realmente, 
a matemática e o que ele acha que é matemática. Eu acho que é só isso. GF87MT73em24-IS27 (IMg10) 

Eu a levo para casa. Eu a levo para casa. Levo ela para casa e também fico feliz com alguns resultados que eles apresentam. E também levo esses resultados para casa, feliz. Mas tem alguns alunos pontuais que eu me 
sinto frustrada porque eu falo, o que que eu poderia fazer para ajudar? E eu não sei o que fazer. Na verdade, eu não sei mesmo. Eu tento ajudá-los, tento... e eles se esforçam. Esse ano mesmo, eu tenho uns alunos assim 

e eu não sei como é que ele vai conseguir o ano que vem, porque ele realmente... não é que ele é ruim, coitado, ele não entende, ele não entende. Eu vejo assim. GF88MT74em25-HI9 (IMg10) 

Ah, o limite dele, coitado, porque ele se esforçou. Para ele, está bom. Mesma coisa que um aluno que eu vejo que ele tem muit a dificuldade e ele tirar um seis. Para ele, o seis é dez, para mim, o seis dele é dez. Eu fico 
feliz com aquele seis que ele que conquistou. Eu vejo por aí. E se eu tirasse um C+, eu também ficaria feliz porque, para mim, está tudo bom. Eu não me cobro muito, eu ficaria muito feliz [risos]. GF89MT75em26-HI10 
(IMg10) 

É nossa. Dos pais, da escola, eu culpo também a escola. Porque eu acho, assim, sei lá, eu tenho um ponto de vista meio... eu acho que eles não sabem lidar com esse tipo de situação e ponto. Eu não sei o porquê, não sei 
o porquê, mas, em relação ao rapaz, ao menino, eu ficaria feliz como esse professor também está. GF90MT76em27-HI11 (IMg11) 

É um momento que está se aprendendo alguma coisa, esse seria um momento, vamos falar, feliz na matemática. Por quê? Porque você tem toda uma situação. Você tem medição, você tem um aluno anotando, está 
prestando atenção, você aprende muito mais em um momento desse do que fazendo uma prova. Eu acho que isso é mais proveitoso para o aprendizado do que qualquer prova, qualquer A, A+ plus extra que o aluno tire. 
Só olhando nessa cena, assim, eu vejo mais coisa acontecendo, eu vejo mais alegria, mais motivação, eu vejo mais, como é que se fala? Mais aprendizado nessa cena do que uma pessoa que tira um A plus. GF91MT77em28-
IS28 (IMg12) 

eu acho que o que pega muito na prova também é o emocional. O aluno, ele pode até saber tudo, mas, às vezes, ele fica tão nervoso e ele não consegue. Eu digo por mim. Eu sempre fui uma ótima aluna, porém, quando 
eu ia fazer uma prova, o meu emocional, a minha ansiedade, ela tomava conta de mim e eu nunca tinha ótimos resultados, por conta do emocional. GF92MT78em29-HI12 (IMg12) 

Agora, se o cara foi treinado para passar no Enem, acabou o Enem, acabou o sentido da educação e será que é isso que a gente quer? É essa educação que a gente vai dar? Uma educação para uma prova? Não vejo 
sentido a gente ter tanto foco assim em uma prova, talvez a gente tivesse que ter o foco na vida e não na vida imediata, mas na vida daqui a dez, daqui a vinte, daqui a trinta anos, você saber fazer coisas que vão ajudar 
você na sua casa ou no seu trabalho, no seu convívio, no convívio com a sociedade, no convívio com seus chefes ou os seus subalternos, talvez seja esse o nosso erro, a gente focar em uma prova e não preparar para vida. 
GF93MT79em30-IS29 (IMg12)    
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Valores 
(va) 

GF1 

É um trabalho em equipe, que é muito legal de ver, não é? Eles conversando, trocando ideias, os instrumentos, tem esquadro, é algum trabalho, alguma construção. Talvez, aquele que está com a caneta, está auxiliando 
os outros, não é? Ajudando, passando alguma informação, é tudo que a gente faz por onde, que eles trabalhem juntos, para dividir o conhecimento, um ajudar o outro, cada um ajudando o amigo aonde te m mais 
facilidade. É o ideal. GF94MT80va1-EM25 (IMg2) 

Eu também acredito nisso, e eu vejo assim, a primeira impressão que tive foi que a pessoa que está de pé, fosse o professor ou professora, poderia estar tirando uma dúvida deles também, mas é muito importante 

estarem em grupo, eu acho bem legal um ajudar o outro. GF95MT81va2-HI13 (IMg2) 

Motivação 
(mo) 

GF1 

Pelo menos naquele tempo que eu estou ali, que a minha aula seja interessante, até para ela não ficar pensando naquilo. Eu acho que é uma oportunidade dela até superar esse problema temporariamente. E tem vezes 
que você pode dar um conselho, tem vezes que ela brigou com o pai. Eu tenho um aluno que volta e meia, ele chora, porque o pai mora em São Paulo ou, talvez, quando o pai não pode vir buscá-lo, ou quando um passeio 
não dá certo... “o que que foi?”, ele chorava... e o pai, “briguei de novo com meu pai”, “não fica assim, depois você liga, você conversa”. Tem vezes que você, vendo uma situação dessas, você pode até ajudar e fazer com 
que a criança se interesse pela aula e que aqueles 40, 50 minutos, sejam bons, não é? Por exemplo. GF96MT82mo1-EM26 (IMg3) 

 

Apêndice B.6 Quadro das unidades de análise dos Grupos Focais (GF) distribuídas nas subcategorias da categoria Afetos em Relação às Pessoas que se 

Envolvem com a Matemática (PM). 

Subcat. Unidades de análise e códigos 

Atitudes 
(at) 

-  

Crenças 
(cr) 

GF1 

Cada um vai escolher à sua maneira. No caso, ele escolheu a dele, ele teve sucesso, ele conseguiu calcular, mas foi uma maneira muito difícil, desgastante, ele começou do menor para o maior, fez operações, mas, assim, 
ele conseguiu chegar lá. Isso mostra para gente que a gente tem que avaliar cada um, de um jeito. Porque cada um é único, pensa de uma maneira única, que nem sempre é a maneira ideal, mas que ele conseguiu 
chegar no resultado da forma dele, eu concordaria com o Isaac, que ele está comemorando, porque exaustivamente ele fez e conseguiu chegar no resultado da maneira dele. GF97PM1cr1-EM27 (IMg1) 

Eu não acho uma situação boa ou ruim, sem saber as motivações, a gente não tem a capacidade de julgar, ó, aquilo lá é o cara chato, que o outro veio tirar uma dúvida, e ele não está nem aí. Não dá para saber, não é? Dá para 

ver que ele está focado e está alheio aos outros. Não sei se... está na mesma mesa, pode fazer parte do grupo, mas ele está focado na folha dele, não está se importando... GF98PM2cr2-IS30 (IMg2) 

independente de saber ou não, é uma forma dele trabalhar, tem pessoas que preferem trabalhar individualmente, têm essa característica, tem outras que já se ancoram mais no grupo, eu acho que isso é uma característica 
individual de cada um, não é nem bom, nem ruim, não é? É da pessoa. GF99PM3cr3-HE14 (IMg2) 

é muito cedo e eles ainda estão acordando, ou já passou todas as aulas e ele já está cansado. Uma outra opção é algum assunto que ele não tem muito interesse e ele acaba simplesmente preferindo dormir do que prestar 
atenção. GF100PM4cr4-EU16 (IMg3) 

Às vezes, também, pode ser que seja muito fácil, às vezes, o desânimo, o desânimo pode ser a dificuldade, mas, às vezes, também a facilidade. Às vezes a pessoa já está mais adiantada, já enxerga, já estuda, e fala, “nossa, chato 
isso aqui. Isso é muito chato que eu já sei fazer, eu quero coisas mais desafiadoras, e eu estou preso nessa matéria que não tem desafio para mim”, acabou o desafio, acabou o interesse, não é? Também não é só, às vezes é 
difícil mesmo para o aluno, mas, também tem o lado oposto, quer dizer, às vezes é fácil, “o que que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não me agrega nada, isso aqui eu já sei fazer, isso aqui vai voltar mais do mesmo.” E a pessoa 

está desanimada, cansada, “ah, deixa isso aqui passar, vou esperar o tempo passar, porque para mim, não agrega nada.” GF101PM5cr5-IS31 (IMg3) 

Foi o que eu falei, se está relacionado à matemática, a gente joga a dificuldade ou o desânimo, a alegria, vai, de “acabou tudo, vou descansar.”. Agora, o problema emocional que eles trazem de casa afeta muito na sala. Isso é 
muito sério e, às vezes, eles estão com problemas bem graves e a gente não sabe. Isso é uma consequência. Eu vejo assim. GF102PM6cr6-HI14 (IMg3) 

hoje, o que chama a atenção deles não é mais o tradicional. Agora, como a gente vai fazer isso, não é sempre que você pode sair do tradicional, tem coisas que a gente só sabe fazer da maneira tradicional, mas que podem 
causar isso, esse desinteresse, principalmente pela dificuldade da matemática. Nós somos matemáticos, temos facilidade, mas não é isso que você encontra no dia a dia, as pessoas têm aversão à matemática. Você conversa, 
sempre “ai... de matemática?!”, há um espanto. “Nossa, você foi fazer matemática? Você foi fazer engenharia?”, por quê? Porque a matemática, ela não é assim tão simples, talvez a gente tenha que buscar maneiras que 

despertem o interesse desses jovens de hoje, que são diferentes de nós, que a gente ficava quietinho ouvindo o professor falar. GF103PM7cr7-EM28 (IMg3) 

GF2 

Dependendo do tempo que você demorou, do desafio que era, do tamanho do desafio, você não se contenta. Você precisa externar aquilo, porque você resolveu, você mudou de categoria, você agora é outra pessoa, não é? 
Aquele problema não é mais um problema para você. Isso é muito forte. GF104PM8cr8-IS32 (IMg4) 

Ah, eu acho que tem. Pela vibração dos alunos, tem. É um desafio mesmo, eu não sei porque, mas você não sabe porque para você é o natural, mas na hora que você começa a olhar nesses exemplos que eu estou dando, o 
auge é ir bem, no caso aí… depois quando vai para o ensino médio, já não sei, física, química, não sei como é dividida, mas matemática no fundamental II, é uma conquista e tanto. GF105PM9cr9-EM29 (IMg4) 
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GF4 

Do professor, do aluno ou de bem... Satisfação porque é uma profissão, e a gente pode considerar um sucesso da profissão você... que sua mensagem chegue a quem deve chegar. Isso é uma satisfação. Você fala "não, o que 
eu estou falando não está morrendo no vazio, está chegando em alguém". Às vezes não são em todos, mas em alguns isso chega, e quando você tem esse retorno, você percebe que o que você falou, o que você está ensinando, 
que você está compartilhando, está encontrando alguém ali que está aproveitando aquilo, isso é satisfatório, não é? GF106PM10cr10-IS33 (IMg7) 

O cartaz falando "Minha mãe gosta de matemática por isso eu gosto de matemática". A importância eu vejo a importância do exemplo, de você ter na sua casa pessoas que incentivem você a gostar, não de matemática 
só, mas do conhecimento em si. E dar exemplo, o pai que estuda, a mãe que estuda, o pai que está preocupado em crescer através do conhecimento. E tem também o lado perverso disso, tem também muitas vezes 
você vê pais que não gostavam de matemática e falam mal de matemática e o filho leva isso para sala de aula, não é? E como que você vai fazer um trabalho e ele chega em casa e falam "Ah isso não serve para nada, 
eu não usei isso nunca na minha vida". Quer dizer, o cara acha que nunca usou na vida e fala mal da matemática, tem esses dois lados, não é? O exemplo do pai e a mãe estudados em casa, ter livros, e ter todo um 
ambiente que favoreça a criança a perceber que existe um crescimento através do estudo e isso reflete nos filhos, não é? É importante essa parte da família, essa influência positiva, não é? E também tem a parte da 
influência negativa, também tem muitos pais que têm algum trauma com matemática e teve algum dia que teve algum problema, e carrega isso para o resto da vida e coloca isso nos filhos e traz problemas para quem 

quer ensinar. Às vezes poderia ter um aluno que poderia ir muito além, mas ele tem essa trava que foi colocada pelos pais. GF107PM11cr11-IS34 (IMg8) 

No caso, me colocando já na segunda fase da análise, meu pai ama matemática e é professor de matemática. Minha família toda tem muita facilidade para matemática, meus primos são todos engenheiros, tenho um 
primo que inclusive que é fiscal. Minha mãe gosta de matemática e eu amo [risos]. Minha filha tem muita facilidade, não gosta de estudar, mas ela estuda em meia hora e consegue entender. Eu fico de bobeira, ela já 
não é que nem eu, que eu sou CD, não é? Gosto de um desafio, de coisas difíceis, me realizo. Ela já é um pouco diferente, mas a danada tem facilidade para exatas, pelo que ela estuda ela vai bem até demais. Eu acho 
que se for genética, que no caso da minha família eu tenho certeza que é mais ou menos por aí, vamos ver o Arthur [risos]. Eu sou essa menininha aí, só que é meu pai. [risos] GF108PM12cr12-EM30 (IMg8) 

Não sei, uma criança, não é? Sempre querendo agradar a mãe, querendo imitar a mãe, não sei... não sei. Me veio isso na cabeça, coisa louca. Mas eu acho que puxa um pouco sim, acho que o incentivo da família eu 

acho que é importante. Essa imagem eu fiquei meio confusa. GF109PM13cr13-HI15 (IMg8) 

Bom, hereditariedade eu questiono por que o Elon Lages Lima foi um dos maiores professores de matemática, só teve filhas e nenhuma seguiu a carreira de matemática [risos], eu não sei. E tem outros exemplos, mas a imitação 
sim, a imitação é alguma coisa que vale. GF110PM14cr14-HE15 (IMg8) 

minha mãe... Meus pais foram engenheiros, minha mãe acabou virando professora de matemática desde pequeno eles sempre, minha mãe principalmente, sempre me ajudou muito assim nos estudos no geral, não só de 
matemática mas com a facilidade dela ela sempre me dava algo a mais assim. Sempre mostrava outros caminhos, outros exercícios, algumas coisas mais difíceis e tal. Logo quando apareceu a imagem eu disse "Minha mãe 
gosta de matemática por isso eu gosto de matemática". No geral não vejo muito isso assim às vezes nos alunos, às vezes vem nas reuniões de pais. Alguns falam "olha não sei meu filho não sei o que acontece, eu gostava tanto 
ia tão bem em matemática, mas meu filho não". Agora o contrário, que foi o que o Isaac comentou, não é? Se ele não gosta de matemática, a maioria das vezes o filho também não gosta. Quando a mãe gosta, quando os pais 
gostam nem sempre o filho gosta, agora quando os pais não gostam eles já vêm... eles não gostam. Já vem com um preconceito assim de casa muito forte, muito pesado. Está assim em todas as famílias assim na verdade, 
matemática é difícil, matemática é chato, matemática não vou usar para nada, não vou usar Bhaskara para comprar pão, igual eles sempre falam. "Eu vou na padaria não vou usar Bhaskara." e etc... É bem complicado. 
GF111PM15cr15-EU17 (IMg8) 

No caso, alguns alunos que se dedicam e que você se aproxima, você acaba descobrindo que a mãe é Bióloga, que o pai é Engenheiro. Quando você vê um aluno diferenciado, se você tem a oportunidade de conversar com ele 
você percebe que a família ela é estruturada, ela incentiva, ela valoriza, não é? Isso você consegue perceber se você... Não é que seja investigar, mas se você der oportunidade de conhecer um pouco melhor o aluno. Os 
diferenciados e dedicados realmente a estrutura familiar é outra. Os pais têm uma profissão que eles enxergam que estudar vale apena, que valorizam o estudo, não é? Não é aquele que "Ah vou jogar bola e vou ser jogador, 
tipo estudo não serve para nada." "Vou casar com um homem rico velho" [risos]. Tem os opostos que a gente fica, opa, pera aí, não é? Eu acho que a base familiar ela faz diferença. O aluno ele enxerga que é vantajoso ele se 
dedicar, que o pai tem uma profissão, que vale apena, independente da matemática, no caso eu não estou falando de matemática porque eu tenho alunos que o pai é veterinário... biólogo. Você vê com orgulho que o filho fala 
"Vou viajar com minha mãe, ela é bióloga, vou para tal lugar", você vê que ali tem todas uma estrutura que incentiva o estudo. E aqueles alunos que não sabem nem que estão de recuperação, você vai ver que a mãe não tem 
"Lé com cré" que ali por mais que você insista até você mostrar para aquele aluno o valor do estudo vai ser bem mais difícil, porque ele não tem esse exemplo, ele vai procurar o caminho mais fácil. A gente pega dos opostos 

que fica bem... tem os intermediários que você não sabe. Que você fica na dúvida. Mas os extremos você percebe... [risos] quem dá valor para o estudo e quem não dá. Eu pelo menos percebo. GF112PM16cr16-EM31 (IMg8) 

Eu acho que valorização do estudo por parte da família não envolve a profissão da família, não é? Tem pessoas que gostariam, que projetam nos filhos um fracasso pessoal. Eles não querem que o filho cometa as mesmas 
bobagens que ele fez, ou que o filho tenha oportunidades que ele não teve. Eu acho que vai mais da consciência da pessoa, claro, da importância do estudo e tudo, mas não da profissão. Não entendo assim. Se não a 
gente tem milhões de exemplos que, que... Machado de Assis é um exemplo, não é? E outros e outros. GF113PM17cr17-HE16 (IMg8) 

Eu vejo assim os meus alunos quando eles tiram nota boa eles falam "Nossa vou agradar meu pai e minha mãe", por isso que eu estou falando. Quando eles tiram nota ruim choram "Ah, meu pai e minha mãe vão ficar 
triste, porque eu vou ficar de castigo...". Eu vejo assim por esse lado, eu vi por esse lado. GF114PM18cr18-HI16 (IMg8) 

A eu acho que depende da relação. Acho que alguns até ficam feliz "Professora você ficou feliz com minha nota, que você me deu?". Eu falo "Não, eu não dei a nota, você tirou". Eles gostam desse feedback da gente 
falar, eu falo que fico feliz nossa... Muito feliz de eles tirarem uma nota boa porque é um sucesso deles, é meu sucesso. E não é mentira, não é mentira. Você vê um aluno se formando no ensino médio, passando na 
faculdade, você o vê se formando na universidade. Você fala "Nossa ele passou pela minha mão", "Que bacana, um pouco de mim está lá". Não sei, eu vejo isso. Eu penso, não sei se eu estou certa. GF115PM19cr19-
HI17 (IMg8) 

O agradar ao professor acho que também é visível... vai, vamos supor, em uma situação. A classe inteira resolveu ir embora mais cedo, mas um grupo de alunos fica por respeito ao professor, para agradar o professor. 
Eu acho que existe isso sim, não necessariamente é uma coisa do íntimo dela. Ela está agradando apenas por uma questão de reverência. GF116PM20cr20-HE17 (IMg8) 
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Eu vejo alguns casos que o aluno ou gosta muito da disciplina ele quer mostrar que sabe, ele sempre quer participar na lousa,  quer mostrar que fez "Já terminei", "Trouxe uma coisa extra", "Estudei uma coisa a mais". 
Ou gostam muito do professor também, às vezes não se empenham tanto assim, não se empenha não, ele não tem um bom desempenho na disciplina, mas gosta do professor ele fala "Olha professor, estou aqui 
estudando mais, estou aqui buscando melhorar minha nota". E tem o pessoal que às vezes faz essas coisas simplesmente assim "Ah lega l, cadê minha nota extra" ou "Cadê minha anotação no portfólio”. Tem esse 
"agradar o professor", mas com segundas intenções, vamos dizer assim. "Professor eu fiz aqui esse exercício". Muito bom, achando assim, a gente vem achando que ele quer mostrar que fez porque ficou feliz ou porque 
quer mostrar para gente, não "Cadê meu pontinho extra, cadê meu elogio na pasta para os meus pais verem" e tal. Tem um pouco disso também, essa de agradar o professor a gente nunca sabe quando ele está 
realmente querendo agradar o professor ou quando está querendo alguma coisinha a mais, vamos dizer assim. GF117PM21cr21-EU18 (IMg8) 

GF5 

E outra coisa, por que que não... como que ele sabe que ele é ruim em matemática? Talvez a gente tenha um erro, que é achar que saber resolver exercícios e você ter dificuldade é ser ruim, pode ser que ele seja bom 
em matemática e não saiba. É muito cruel essa história de um aluno não sabe resolver questão e, de alguma maneira, cair essa carga em cima dele, olha, você não consegue resolver uma  equação, você não consegue 
somar uma fração, você é ruim em matemática. GF118PM22cr22-IS35 (IMg10) 

Dependendo da área que você está estudando ou do assunto que você está estudando, você pode ficar mais íntimo daquilo ou não, depende das suas experiências, depende do que... é o que eu volto a falar, da verdade 

que o aluno constrói daquele conceito matemático. GF119PM23cr23-HE18 (IMg10) 

Eu ia falar, a gente também depende da vontade do aluno mudar porque por mais que a gente incentive, que a gente fale, que cobre, que explique, que mostre maneiras diferentes, se o aluno não tem vontade, se o 
aluno não quer mudar ou se fala, assim, “ah, eu não entendo mesmo e eu vou viver assim porque eu já estou conformado”. Como que a gente muda esse aluno?  Às vezes a mudança... GF120PM24cr24-IS36 (IMg10) 

Sim, porque a gente sabe que toda mudança, ela tem que começar internamente e, por mais que você vá lá, toda vez, vá falando, você é um agente externo, mas ele tem que, dentro dele, falar assim, “não, eu posso 
mudar, eu posso conseguir”. A gente tem que incentivar, eu falo assim, “ó, você é capaz”, mas enquanto isso, ele... não absorver, isso, para ele, se não tiver dentro dele que ele é capaz, o nosso trabalho é difícil porque 
se você tem a resistência dele, se ele fala, se ele tomou aquilo lá como uma verdade, eu não vou conseguir, eu não sei, eu não entendo e vou viver com isso, é complicado você chegar. As mudanças são internas. A gente 
pode falar, você pode falar o dia inteiro e ele não vai se importar. Um dia, ele acorda, fala assim, “ah, realmente, acho que  agora eu vou mudar” e ele muda. Foi isso porque ele tomou a decisão, no  íntimo dele. É isso 
que é a nossa complicação e não só para matemática, para tudo na vida. Todo mundo tem um exemplo de pessoas que você fala, ac onselha e a pessoa não muda. Um dia, ele resolve mudar e, pronto, a pessoa muda, 
por ele, não pelos outros. GF121PM25cr25-IS37 (IMg10) 

Pode ser que você plantou a semente, mas eu também não tenho essa pretensão, falar assim, não, fui eu que plantei a semente, sou eu que sou o todo-poderoso que faço os outros mudarem. Não faço ninguém mudar. 
Eu posso mudar, mas eu não posso mudar ninguém, assim, nesse aspecto. Eu posso plantar a semente, mas pode ser que seja outro motivo, tem pessoas que falam assim, “ah, eu vou aprender matemática” porque ele 
viu que aquilo vai ser útil para ele em determinado assunto, mas é uma coisa que ele viu. Tudo que eu falei, não serviu nada, mas um dia ele viu, “olha, realmente eu posso aprender”, ele concluiu, ele chegou a essa 
necessidade e ele vai lá e muda. E eu não sei, eu também não quero essa pretensão de falar, “ó, não, foi tudo que eu falei”. Não, foi ele. Ele viu. “Ó, realmente eu preciso” e ele vai lá e muda. E ele vai e aprende. Não dá 
para dizer assim, como uma influência externa, se a gente tem tanto poder.  GF122PM26cr26-IS38 (IMg10) 

Emoções 
(em) 

GF1 

mas foi o menino, ele demonstra, assim, um sofrimento. Ele está com uma dificuldade enorme. Isso me causou, assim, um impacto, eu fiquei impactada por ver uma pessoa com esse sofrimento na matemática. 
GF123PM27em1-EM32 (IMg1) 

Eu também sinto a mesma sensação e achei, assim, meio confuso, não é? Não sei se ele está se sentindo também confuso, porque não é tão difícil, mas acho que a confusão  que ele fez. Eu acho que ele está meio 
nervoso, meio em desespero, meio desesperado. GF124PM28em2-HI18 (IMg1) 

Não, assim, meio desesperado, da cabeça na... não sei, a sensação que eu tenho é “será que eu acertei? Será que errei? Será que eu fiz?”, não sei, a sensação que eu tenho, é essa. A minha impressão, não é? 

GF125PM29em3-HI19 (IMg1) 

Eu acho que ele está comemorando também, “consegui!”, não é? Ele está com as mãos, porque ou ele está batendo assim, ou dando aquela respirada, nã o é? Não necessariamente um momento de angústia ali, mas 
um orgulho, só isso, eu vejo também que a imagem é dúbia, não é? Pode ser tanto, “bati! Consegui!”, pode ser uma comemoração, aquela “Ufa! Consegui! Terminei! Fiz!”. GF126PM30em4-IS39 (IMg1) 

é mais a parte da angústia, ou frustração, alguma coisa nesse sentido, apesar de concordar também que pode ter essa dualidade, mas eu ainda acho que fica mais na parte da frustração mesmo, ou em uma dificuldade 
de realizar a conta, visto que ele seguiu por um caminho que não é o tradicional, vamos dizer assim. Ele parecia meio angustiado com isso. GF127PM31em5-EU19 (IMg1) 

Não, se eu fosse o professor que estava... vamos supor que isso fosse uma prova, uma avaliação e eu tivesse de avaliar as contas e tudo mais, eu ficaria confuso em como proceder, por isso eu já associo, eu vejo alguns 
assim, pensando nos alunos que eu tenho, que têm, às vezes, que chegam em um raciocínio certo, aliás, chega no resultado correto, mas o raciocínio torto, vamos dizer assim, e eu vejo eles, assim, durante a prova eles 

têm esse aspecto de frustrado, de estar se esforçando muito. Eu associo muito ao que eu vejo, às vezes, nas minhas avaliações, nas minhas provas. GF128PM32em6-EU20 (IMg1) 

[Euler diz: “É, está vendo fração ou equações.”] É verdade, tadinhos. GF129PM33em7-EM33 (IMg1) 

GF2 

O Perelman ganhou a Medalha Fields, que é uma das... é a maior condecoração na matemática, equivale ao Prêmio Nobel, e ele ganhou um prêmio de um milhão de dólares do Clay Institute, que é uma fundação que 
incentiva a pesquisa em matemática nos Estados Unidos. Só que ele não foi receber nem um, nem outro. Ele falou, “o maior prêmio meu foi ter demonstrado o teorema, não existe maior prêmio do que esse”. Olha o 
nível, não é? De satisfação e de recompensa, não é? Não financeira, não é? Que existe aí. GF130PM34em8-HE19 (IMg4) 



374 
 

GF4 

Eu concordo com o Isaac, o incentivo é fundamental pela família e de outras pessoas. E procurar tirar essa ojeriza que existe contra a matemática por pessoas que nem sabem o que é a matemática. Agora, infelizmente 
não é uma coisa que se herda de pai para filho, não é? Normalmente o incentivo é um ponto fundamental, agora, como profissão isso não é uma coisa que pode ser herdada, não é? GF131PM35em9-HE20 (IMg8) 

Eu, para falar a verdade, fico bem frustrada quando acontece uma situação dessa. Porque ou eu não estou sabendo ensinar ou o aluno não está sabendo aprender, não está sabendo estudar. Às vezes a culpa também 
não é dele porque ele se esforça, mas ele não consegue. Às vezes a culpa é 100% dele porque ele também não quer saber de nada, não estuda, não treina. Eu falo que a matemática é que nem um esporte, para ir para 
o pódio tem que treinar. Às vezes eles não treinam, eles não aprendem, a culpa volta para gente. Mas tem algumas situações em que eu morro de pena dos alunos porque realmente eles são limítrofes, eles não vão, 
eles não aprendem, eles não conseguem. Tu falas uma coisa, eu não sei o que está acontecendo entendeu, mas eles não aprendem, de repente eu me vejo na situação desse desespero. Que eu não consigo ajudar o 
aluno e vejo também ele por dentro, coitado, ele está ali e ele também não. Eu falo pelos pequenos, os maiores... às vezes não acontece isso, acho um pouco mais de malandragem às vezes, sei lá. Mas os menores eles 
entram um pouco em desespero, não sei, eu me vejo às vezes em uma situação desesperada principalmente em dezembro. GF132PM36em10-HI20 (IMg9) 

GF5 

Eu, para falar a verdade, eu já entro no emocional, eu morro de pena deles quando isso acontece. Principalmente aqueles alunos, como o Euler falou, eles são esforçados. Aqueles alunos que não querem nada, eles não 
se esforçam mesmo e pronto, mas dá muita pena do aluno que não consegue entender, mesmo que seja um exercício que a gente está passando e realmente tem alguns que não entendem. Eu acho que deve ter alguma 
falta de, sei lá, uma falta de aprendizado, não sei, eu tenho muita pena. Eu tenho alunos assim, infelizmente... assim, dá muita pena, de verdade. Eu tenho pena e não sei como ajudá-los porque você tenta todos os 
métodos simples para ele e ele não consegue assimilar. Eu só... justifico e é uma pena. G133FPM37em11-HI21 (IMg10) 

Valores 
(va) 

GF2 
Estão até dando um give me five, é uma coisa boa mesmo. A expressão facial dos dois… no caso, o sentimento que eu tive é que ela pediu ajuda para o professor, eu entendo que seria um orientador, um professor, e 
que no final das contas ela conseguiu chegar em um resultado e que eles estão comemorando. É um sentimento bom de sucesso. GF134PM38va1-EM34 (IMg4) 

Motivação 
(mo) 

-  

 

Apêndice B.7 Quadro das unidades de análise distribuídas nas subcategorias da temática “O fenômeno da primeira vez”. 

Subcat. Unidades de análise e códigos 

Atitudes 
(at) 

-- 

Crenças 
(cr) 

Bom, o que eu lembro do começo da minha graduação, que eu entrei um mês depois de as aulas terem iniciado, porque foi quarta chamada da quarta opção, bem no finalzinho do processo de seleção mesmo. E eu cheguei em 
uma segunda-feira e o pessoal da secretaria falou, “olha, fica esperto, porque eu acho que vocês têm prova na sexta.” E já foi meu primeiro baque, porque eu tive aula com esse professor da segunda, eu e mais um grupo que 
entrou na quarta chamada. De vetores e geometria analítica. A gente chegou lá, já estava no capítulo 7 acho, do livro. A gente não tinha livro, não tinha nada, não conhecia ninguém, fomos os 3 lá falar com o professor e a gente 
sente o primeiro baque, a diferença de tratamento, que a gente... assim, você tinha lá a professora que eu comentei até dos vínculos, que são professores que se preocupavam e tudo, os do ensino médio, eles têm um cuidado 
maior com a gente, vamos dizer assim. Chegou na faculdade, a gente pediu orientações e não teve nada de orientação, não teve nenhuma preocupação, a gente falou, “olha, a gente chegou agora, é possível adiar essa prova até 
a gente se ambientar?” Ele negou, a gente falou, “se a gente tiver alguma dúvida, a gente pode procurar você na sua sala?” Ele “Ah, tem monitoria”, e acabou. Não falou nada, não falou quando era, nada, nada. Ele falou, ah... 
praticamente um “se virem”, não é? A gente já sente o baque. NA96PM15cr14-EU19 

Eu acho que nós temos, além de dar, vai, os subsídios que eles precisam para continuar a carreira, para continuar o ensino na  faculdade, depois transformar isso em uma profissão, em uma carreira, a responsabilidade é muito 
grande, isso eu acho que não só na matemática, mas de uma forma geral, não é? Você tem que capacitá-los para que eles tenham o mínimo de impacto lá na universidade, porque o degrau é muito grande. Eu vejo que o degrau 
entre o fundamental e o médio, o fundamental II e o médio é grande, e do médio para faculdade o degrau também é bem grande. Muitos alunos acabam abandonando os cursos no primeiro ano porque eles não têm, acredito 
que o background, não é? Faltam pré-requisitos para eles enfrentarem uma matemática ou uma estatística, ou um laboratório... enfim... A matemática como matemática, olhando a disciplina de matemática, ela é muito 
importante, ela vai se incorporar a quase todos, se não todos os cursos, não é? Em algum momento o  aluno vai ter que usar matemática. E na sua vida também. Mas eu acho que no ensino médio a gente já está com uma 
matemática mais... uma matemática mais específica. No fundamental acredito que seja uma matemática mais para o dia a dia. Tem essa importância de formar o cidadão. Um bom ensino fundamental prepara o cidadão, um 
bom ensino médio prepara o profissional futuro. Eu tenho essa visão, não é? Embora a gente sempre tenha que voltar um pouquinho e fazer essas retomadas. Mas também tem o aspecto humano, que acho que hoje não dá 
para gente entrar nisso. NA38MT18cr13-HE8 

Com uns 7, 8 anos eu comecei a brincar com número, fazia 2+2=4, 4+4=8, 8+8=16 e ia embora, mas ninguém sabia, porque eu achava que era normal, um dia, eu acho que eu estava na casa da minha avó e eu comecei a fazer 
conta de cabeça, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e eu ia a números que eu não sabia o nome, mas eu sabia a ordem dos algarismos e eu falo, nossa, tem alguma coisa aí, o pessoal... Os familiares começaram a achar estranho... não estranho, 
não é? Começaram a incentivar, “quanto que é tanto vezes tanto?” E aí associou meu nome à matemática. NA109PM28cr27-IS13 
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Ah, nesse caso eu era o centro, porque eu fazia, eu lembro que era... 2+2, eu comecei com isso, 4, 8 e 16 eu chegava a milhão com... sei lá com que idade, mas eu era muito pequeno e eu fazia essas contas de cabeça, muito 
rápido. E hoje eu ainda faço conta rápido, mas naquela época eu acho que eu fazia mais rápido ainda, porque eu não tinha tantos métodos assim, eu perco tempo pelos métodos. E eu fiquei associado com matemática, “o Isaac 
era o que faz conta, era o que sabe matemática”, o que não tem nada a ver, porque era só uma habilidade, sei lá, de cálculo, eu falo que eu tenho uma boa memória e sei a tabuada, é esse meu segredo, mas... NA110PM29cr28-

IS14 

É, eu nunca tive o hábito de estudar, eu gostava de ler, eu gostava de resolver exercícios, mas não tinha uma estrutura de estudos, assim, vou sentar para estudar essa matéria... não. Eu começava uma coisa, ia para outra, ia 
para outra... sempre uma coisa meio difusa. Eu senti o baque, eu falei, “ih, caramba, agora o buraco é mais embaixo.” O primeiro ano, eu lembro que eu comecei bem, assim, nas matérias que eu fui teve uma que eu não consegui, 
eu não consegui passar em cálculo, apesar da primeira prova eu ter ido muito bem, mas eu ainda não tinha a disciplina de estudar e, também, como eu tinha feito o processamento de dados, você ainda perde umas disciplinas, 
as coisas foram... no meu ensino médio a parte de matemática foi vista muito por cima. O primeiro ano eu sofri, capacidade para aprender a estudar, eu fiquei... NA112PM31cr30-IS16 

Não pensava isso claramente, mas eu vejo hoje que o fato de eu ter limitações físicas me deixava com a crença de que eu tinha limites intelectuais, porque eu sempre fui, “ah, vai correr daqui até ali”, eu não conseguia. Eu sempre 
tive esse bloqueio, e isso eu precisei trabalhar muito, eu acho que só agora, com 40 e poucos anos que eu consegui enxergar i sso, mas na época eu não enxergava. Mas hoje, analisando, eu via que eu tinha essa crença, assim, 
de limitação, porque era muito forte. No futebol eu ia para o gol, porque eu não podia correr, começava a brincar, tinha uma hora que parar, que eu... estava faltando o ar. Como eu passei a infância, dos 8 anos que começou, 
até os 18 anos, indo para hospital... isso ficou muito forte no físico, e quando eu tive na faculdade o primeiro corte, assim, eu acho que me deu um baque meio pesado, porque eu comecei, eu falei, será que... que eu tenho uma 
limitação? Será que... NA114PM33cr32-IS18 

Cheguei aonde eu podia... e daqui eu não vou passar... e foi meio... a primeira reclamação da vida foi meio esquisita. Veio o  segundo ano, eu morei em uma república, era em cima de um sebo. O que que ocorreu? Eu lia, eu 
passei um ano mais lendo do que indo para faculdade. NA115PM34cr33-IS19 

Era da matemática, e tinha um grupo, PET, e ele era aberto, você fazia uma prova para entrar, mas ele era aberto para quem quisesse assistir, eu ia para as palestras. A tutora do PET, chamava Tereza, ela chamava pessoas de 
todas as áreas para dar palestra, para falar, para divulgar qualquer coisa, e a minha namorada era desse grupo, e eu acabei que eu comecei a fazer parte desse grupo, eu ia lá em todas as palestras, aprendi muita coisa nessa 
época, nas palestras. E eu retomei para estudar, mas já com aquela... com aquela coisa da limitação, eu não... não me destacava, assim, era um aluno mediano, fazia o que tinha que fazer, passava, assim, às vezes, carreguei DP, 
mas eu fazia, eu passava. No final das contas eu passava, fazia aquelas coisas absurdas, a gente estudava antes de fazer prova, mas eu convivia também no PET com os  melhores alunos da faculdade, isso me ajudava bastante, 
tinha uns caras lá que era um absurdo, tinha aluno que não fazia nada no papel, ele resolvia as questões falando, blá, blá, blá e eu aproveitei isso. NA116PM35cr34-IS20 

E eu fiquei para matemática. É. Mas, assim, na faculdade eu não era a melhor aluna, eu tinha que estudar muito, nunca fui expert, o top, não. NA102PM21cr20-HI11 

Me prejudicou muito, porque eu não tive matemática. Eu fui fazer um negócio de teimosa, só que eu pulei uma fase, você entendeu? Isso me prejudicou bastante, porque eu não tinha a base que meus amigos tinham da matriz, 
número complexo, quando falavam isso eu falava “e agora?”, eu não aprendi nada disso. Eu tinha que estudar e era muito complicado, hoje a gente tem videoaula, tem muita facilidade. NA103PM22cr21-HI12 

Ah, os meus amigos se destacaram bastante. Eu não, eu era aquele aluno intermediário e, também, porque meus amigos não trabalhavam, eles só estudavam e eu trabalhava o dia inteiro e à noite eu tinha que estudar. 
NA104PM23cr22-HI13 

Emoções 
(em) 

eu sabia que física eu tinha que correr um pouco atrás de algumas coisas, de matemática eu não esperava que eu tinha que correr tanto atrás, e você via uma galera, se você é considerado bom, chega na faculdade, você fica ali 
no mediano para baixo e você fala, meu Deus... o pessoal, era uma... parecia que criava uma expectativa que eu não vou conseguir atingir, porque você vê que... não é? Eu comecei a pensar comigo, não sou eu que sou bom, era 
o meio que eu estava que não era tão bom e eu me sobressaía mais pela média baixa deles do que pela minha capacidade. E foi sofrido. As matérias de cálculo eu passei, não reprovei em nenhuma, mas sempre, assim, estudando 
ao máximo, notas no limite, eu estava acostumado a 9 e 10, eu estava me acostumando com os 5,5, os 5... vai para recuperação, passa na recuperação com 5,2... foi complicado, assim, e essa relação com esses professores dos 
outros institutos, não é, que as aulas de cálculo vinham os professores do IME, as aulas de física a gente fazia no Instituto de Física. Só os de geofísica que eram do próprio instituto. E a maioria eram professores que não se 
importavam muito, como todo professor de faculdade, que você não tem esse cuidado, “ah, está fazendo as lições”... não tem isso, não faz sentido mais isso em uma faculdade, mas eles também não se importavam, não tinham 
um pouco de empatia, “ah, tive algum problema, dá para gente ver, dá para remarcar”... a maioria não.. NA135PM54em17-EU30 

Valores 
(va) 

-- 

Motivação 
(mo) 

-- 
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Apêndice B.8 Quadro das unidades de análise distribuídas nas subcategorias da temática “Alma de professor: a identidade do professor que ensina 

matemática”. 

Subcat. Unidades de análise e códigos 

Atitudes 
(at) 

eu achava bonito, eu sempre gostei de padrões, e eu comecei a ver que a matemática tinha uma beleza, eu comecei a gostar mesmo de problemas matemáticos, do que eu aprendi ali no ensino médio, não é? Eu falei, “ah, isso aí está 
aprofundado”, eu achava bonito mesmo, e achava mais digno você ir para matemática do que ir para computação. Na época, não é? Hoje eu não sei se eu... NA2RM2at2-IS1 

eu como professora, só tenho 3 anos e eles que estão me ensinando a ser professora, o que eu posso falar e o que eu não posso, como devo falar, para não acontecer o que aconteceu comigo, que eu discordei do professor e ele ficou 
muito bravo, jamais eu fico brava. Discordou? Não, vamos fazer assim, me explica como você pensou. Vem aqui na lousa... sempre assim, sempre ouvindo. Quando um aluno fala uma resposta incompleta eu pergunto, “Quem gostaria 
de complementar a resposta do aluno?”, eu jamais falo “Está errado”, eu falo “vamos complementar”, para eles sempre terem a liberdade de se expressar. NA23MT3at3-EM9 

Crenças 
(cr) 

É, você tem que ir lá e conversar. A primeira coisa é chegar, oi, tudo bem, não é? Não é assim que a gente faz? “Está tudo bem com você?”, a primeira coisa é, você pergunta se está tudo bem. “O que que está acontecendo? 
Porque que você está de cabeça baixa?”, ele vai falar, “ai, professora” ... GF27MT13cr11-EM6 (Img3) 

Eu acho que eu sempre foco mais na matéria, na parte... não no relacionamento. O relacionamento é uma consequência para mim. Eu vejo que tem professores que é ao contrário, eles desenvolvem um relacionamento, bate papo, 
etc., e depois... eu não. Eu tento fazer coisas diferentes para que eles gostem. Eu tenho aluno que fala, “Tia, eu não gosto de matemática, mas eu adoro você”, “tia, hoje você trouxe um desafio?”, “tia, quando que nós vamos fazer aula 
de iPad? Aquele quiz? Quando que vai ser nosso laboratório?”. Porque eu sei que matemática é difícil, ainda tem isso, eu dou uma matéria que a maioria não quer. NA89PM8cr7-EM35 

O professor bravo, entra na parte da disciplina. Tem alunos que exigem que você mude, tiram você da sua zona de conforto para que você consiga ministrar matemática. E tem turma que mesmo você saindo da zona de conforto você 
não consegue. Não é o meu perfil, eu não sou brava, eu sou carinhosa, eu tenho muita paciência, eu já ouvi isso de professores que assistiram minha aula, e falaram "nossa, você tem muita paciência". Eu passo na mesa, eu sento, eu 

puxo uma cadeira, mas a maioria dos professores de matemática é bravo. NA88PM7cr6-EM34 

Ah, em sala de aula também pode ocorrer isso, não é? Você explicar alguma coisa e… não nesse ponto aqui, não é? Ali, pelo semblante, ele perdeu a fé na humanidade, não é?  Mas… tem momentos em que você não faz assim, 
mas você está assim, mas não pode demonstrar isso fisicamente, não é? Seria uma foto da sua alma, mas no seu corpo você não está dessa forma. GF34MT20cr18-IS13 (IMg6) 

Ah, ele não pode surtar desse jeito, não é? Assim, os alunos não podem perceber isso…  GF39MT25cr23-EM11 (IMg6) 

Não nesse nível G35MT21cr19-IS14 (IMg6) 

Me prejudicou muito, porque eu não tive matemática. Eu fui fazer um negócio de teimosa, só que eu pulei uma fase, você entendeu? Isso me prejudicou bastante, porque eu não tinha a base que meus amigos tinham da matriz, 

número complexo, quando falavam isso eu falava “e agora?”, eu não aprendi nada disso. Eu tinha que estudar e era muito complicado, hoje a gente tem videoaula, tem muita facilidade. NA103PM22cr21-HI12 

Porque é um bloqueio que eu tenho. Eu não consigo, eu não consigo. Até porque eu não consigo me relacionar muito bem com adolescente, não é, assim, com esses adolescentes de hoje, que eu já te falei, boné, celular... eu 
acho que a matemática, ela tem que estar centrada, eu acho que o aluno, ele tem que ter foco. Na minha opinião. E ele nesse jeito, além de ótimo para ele, tem aluno que não precisa desse foco, só que ele atrapalha os outros, 
e tem aluno que precisa. Eu sou meio metódica, eu acho que a matemática você aprende, eu sou meio tradicional. Meu problema é esse. NA105PM24cr23-HI14 

Acho que é porque eu gosto mais dos menores, e eu consigo... liderar, eu acho que eu confundo um pouco, talvez, a idade com a matéria... sei lá, com o conteúdo... será que... vai, como eu não gosto dessa idade do adolescente, 
que eu acho que eles são folgados, que eu acho que eles não querem nada, e eu vou me debater contra eles, talvez, eu jogue o conteúdo como desculpa. NA107PM26cr25-HI16 

Eu não sei, eu acho que eu tenho... não sei se é porque eu sou mais velha, sei lá, tenho idade para ser avó, às vezes, deles, porque... e eu tenho uma relação boa, tenho pena, tenho paciência... eu acho que eu tenho muito mais 
paciência do que, com certeza, com os adolescentes que eu não tenho nenhuma. Acho que eles me respeitam mais, o adolescente, ele hoje não... não vejo ele com esse respeito. Eu acho que eu consigo dominar mais em 

relação aos pequenos. Acho que eles aceitam mais o que você fala... não sei porquê. NA106PM25cr24-HI15 

Porque hoje em dia não... não sei, eu acho que a gente não tem reconhecimento, eu acho que o aluno não reconhece mais o professor como ele deveria. Ou ele não reconhece o professor. NA108PM27cr26-HI17 

Mas eu gosto de dar aula, eu gosto de ter essa... de poder compartilhar todo... tudo que eu sei não, compartilhar o que eu sei com os alunos,  eu gosto de retornar isso, até porque a minha educação de graduação e mestrado 
foram públicas, eu tenho uma responsabilidade de retorno. Eu preciso trazer isso de volta. Fechando, não sei... eu sou professor e não sou professor, eu não sei ainda. Eu sou o Isaac Newton. NA118PM37cr36-IS22 

A graduação, algumas coisas que me marcaram bastante, até anotei para eu não esquecer, foi laboratório de física, que eu achei uma coisa muito interessante, porque tudo isso vai modelando a nossa formação como profissional, 
são várias influências que você vai recebendo, diferentes formações e contatos e convívios e você vai agregando tudo isso, é como ligar os pontinhos, você vai marcando pontos ao longo da sua vida e, de repente, você vai ligar 
esses pontos e vai chegar em algum lugar, você vai formar a sua personalidade, a sua maneira de enxergar as coisas, profissionalmente inclusive, não é? NA100PM19cr18-HE14 
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Emoções 
(em) 

Um dia eu estava indo dar uma aula particular, encontrei esse professor, depois da graduação, eu estava trabalhando acho que no BCN, ele chegou e falou, “e que você está fazendo?”, eu falei “Estou trabalhando no banco 
tal...” e ele falou “quando você vai pedir as contas?”, “não sei”, eu achei estranho, não é? Pedir as contas? Eu estou bem lá, no banco, fazia tudo... e ele falou “ah, você vai pedir as contas, você tem alma de professor”. Ele que 
falou “não adianta, você tem alma de professor. Você pode estar em um banco, uma hora você vai sair”, e ele falou isso e eu já estava quase 1 ano e me io no banco, e não fiquei mais 6 meses lá, acabei... Me impactou, porque 

eu sempre... como eu dava aula particular, eu sempre gostava de aula, eu sempre gostei de aula, sempre gostei de dar aula. NA154PM73em36-IS23 

Teve um momento que não foi bom, porque eu perguntei para o professor... era sobre arredondamento, isso me marcou, não foi bom. Quando ele explicou o arredondamento. Ou era o... não era o primeiro, foi o último ano? 
Primeiro ano que eu fiz lá? Ou foi o 8º ano, ou foi o primeiro. E ele explicou o arredondamento matemático, e tem até 5 você arredonda para... mantém... a partir de 5 você arredonda para mais, e tinha uma regrinha que você 
olhava o anterior, e... certas horas você ia manter, certas horas você ia aumentar para mais. Você ia adicionar um, era arredondamento. E ele mostrou um número grande, e eu notei que se eu viesse arredondando daria um 
resultado diferente. Eu falei é... isso na minha cabeça, eu fui rápida. Eu falei "bom, mas se eu arredondar daqui vai dar um, mas se eu vier arredondando vai dar outro". Eu levantei a mão e falei, "mas essa regra não é tão exata 
assim, porque pode dar o resultado diferente". Ele não gostou, foi meio rígido comigo, falou que não, que eu não tinha entendido nada que ele explicou. Na verdade, ele não tinha  entendido meu raciocínio, porque depois eu 
fiz, vindo arredondando do jeito que ele fez e dava resultado diferente, e isso me marcou, eu me travei um pouco. Mas em nenhum momento eu percebi que o meu pensamento foi além, eu achei que... Eu me calei, e isso meio 
que... me fechou um pouco. Tanto que hoje um cuidado que eu tomo é sempre ouvir, “como que esse aluno pensa? Como que aquele  aluno pensa?” Volta e meia eles "tia, mas eu pensei diferente". Eu pensei diferente. Eu 
pensei assim, eu falo assim, “nossa, que maravilhoso, você pensou diferente de mim e conseguiu o mesmo resultado, vamos explicar para os amigos porque vai que eles gostam mais da maneira de você pensar”. E esse ano 
mesmo eu já tive isso. Eu expliquei...  para eles fazerem um cubo, e eles falaram "não, mas a gente faz de outra forma". Eu falei "vem cá me explicar". Por quê? Porque eu sofri isso. NA47MT27em2-EM15 

A minha experiência é no Colégio Novo Tempo. O que eu sei aqui, da sala de aula, de lidar com eles com o fundamental, que são c rianças. Adolescentes, pré-adolescentes. O começo foi difícil... O comecinho, bem comecinho 
foi difícil, eu não tinha a didática da sala de aula, eles tinham como referência um professor, que era querido, pelo que eu percebi, e eu era uma intrusa que estava chegando, eles começaram a me perguntar dele, eu falava que 
ele estava se recuperando, a princípio eu ia ficar 20 dias, só que o Cláudio* não voltou. E eu tive dificuldade com algumas classes. Uma delas, inclusive, eu nem continuei dando aula, a outra eu  precisei de uma ajuda, porque 
eles cantavam “Tio Cláudio! Tio Cláudio!”. [Risos] Foi difícil! Isso se chama superação, eu chorei, eu fui na Unimed, eu lembro que eu liguei, eu falei, “gente, eu não vou entrar nessa sala, não tenho condição.” Sexto ano. [R isos] 
O que que aconteceu? Eles não me aceitaram. Essa classe em específico não me aceitou por algum motivo ou, até, não sei, porque assim, na verdade, eles, separados, eles eram crianças que me tratavam bem, mas quando eles 
se juntavam na classe, eu não sei o porquê eles se juntavam contra mim. Eu podia fazer o que fosse, eu podia inovar, eu podia dar iPad, mas eu não era o Cláudio. A referência era o Cláudio e eu não tive o jogo de cintura para 
falar, “bom, está bom... vocês estão com saudades do Cláudio? Vamos fazer uma cartinha para o Cláudio”... eu não tive um jogo  de cintura. Eu falei, “bom, vocês não querem que eu dê aula?” “Não”, eu falei, “Vamos sair. 
Quantos alunos hoje vão sair para Estudo Dirigido?” Eu não tive o jogo de cintura de lidar com a rejeição. NA49MT29em4-EM17 

Quando eu falei, eles se calaram, porque, talvez, eles tinham uma imagem que eu era muito boazinha, e quando eu enfrentei eles dizendo que quem não quisesse ter aula comigo, eu ia tirar para ED, houve o silêncio. Mas só 
que aquilo, eu não consegui diluir isso, absorver isso. Quando eu cheguei em casa eu comecei a chorar... Eu não consegui lidar com a rejeição, eu tinha medo de entrar na classe e eles cantarem. NA50MT30em5-EM18 

eu entrei em pânico. Eu entrei em pânico mesmo. Eu tinha pânico 1, 2 anos antes disso, quando eu tive uns problemas com meu filho de 1 ano e pouco, eu sabia o que que era pânico, era vontade de chorar o dia inteiro. Uma 
das coisas, quando eu liguei para a escola para falar, “olha, eu tomei banho para ir trabalhar, não consigo” ... Dia seguinte , eu estou na Unimed, estou saindo da Unimed, eu fui buscar meu marido porque elas queriam me dar 
um calmante, só que eu não podia dirigir, eu fui buscar meu marido, voltei para a Unimed, nisso eu liguei para a escola e eu falei, “ó, eu entrei em pânico, eu entrei em pânico.” Eram, mas só foi um sexto que fez isso, não, eram 
3 sextos e 1 sétimo, esse sexto, na época, chamado Sabedoria, fez isso, “Tio Cláudio...”, isso eu nunca vou esquecer. Eu liguei e falei a verdade para a Diretora, eu falei, “eu entrei em pânico” ... Para Diretora. Eu entrei em pânico, 
eles me despertaram pânico, um negócio que estava adormecido. NA51MT31em6-EM19 

É, em espírito, assim, é… no sentido de você ter claramente uma coisa mais complexa do que o normal. Então… eu associei a um assunto difícil, não necessariamente de faculdade, ou de ensino médio, mas assim, supor, como 
o meu é o oitavo ano, no caso, um assunto que para eles é difícil é equações, sistemas de equações. Eu me vejo assim quando eles perdem o interesse, por ser uma matéria muito difícil. E o que acontece quando eles perdem 
o interesse? Começam a conversar e a conversa costuma subir um pouco. Ou, quando você está fazendo alguma coisa, eles te interrompem, como o Isaac falou. Você está explicando para algum aluno, ou você está no meio de 
uma explicação importante para as pessoas e tem uma interrupção do tipo, “posso ir ao banheiro?”, “para quê que eu vou usar isso na minha vida?”. E quebra a sala, assim, no sentido de… ou a lguém faz uma gracinha, e aquela 
explicação ou a turma se perde facilmente e você tem que manter o controle, mas a sua alma está desesperada [risos] assim, “não acredito que está essa bagunça”, vamos dizer assim. E você tem que… GF75MT61em12-EU12 
(IMg6) 

Acho que é uma derrota para o professor isso aí, é um grande baque isso, porque você imagina na sua aula, trazer coisas que vão, trazer os alunos para junto de você e, de repente, você perde um aluno por algum motivo, não 
só por essa postura, mas por outra postura, conversa, desinteresse por outros motivos, não é? Está alheio à sua proposta de trabalho. Isso é uma derrota bem sentida. Eu, como professor, eu fico bastante decepcionado comigo, 
não é? Quando acontece alguma coisa desse tipo. Mesmo que o aluno tenha, assim, até um histórico, enfim, eu acho que a gente sempre perde, não é? O aluno pode ser bagunceiro, pode ser o que for, mas se você não 

consegue conquistá-lo, você está sofrendo uma derrota, isso é ruim. É péssimo. É péssimo para um profissional. GF70MT56em7-HE12 (IMg3) 

E se o problema for toda aula, incomoda sim. Você fica preocupado, você fala assim, será que o jeito que eu estou agindo, eu não estou conseguindo chegar? Por que que eu não estou conseguindo atingir? Você busca primeiro 
em você, você vai falar, o que que eu estou fazendo que está gerando esse desinteresse nessa pessoa? Você tem que olhar em você, isso, realmente, às vezes, pode ser uma derrota grande, porque você se preocupa, você tem 
uma obrigação com os alunos, você tem uma responsabilidade, e se você não consegue chegar, você não está cumprindo 100% com a sua proposta, isso dói, não é? Isso machuca. Isso não é legal. Não é legal você chegar nessa 
situação. GF71MT57em8-IS23 (IMg3) 

Eu acho que eu não escolhi o médio por conta que eu fiquei traumatizada de não ter tido o ensino médio. Se eu pudesse hoje, acho que fazer o ensino médio, acho que eu faria, para poder... Saber como é, porque eu não sei. 

O meu ensino médio era todo técnico, era Cobol, Basic... NA146PM65em28-HI21 

É, eu sou apaixonada pelo sexto, sétimo, oitavo e nono, até o nono eu gosto bastante. Ah, eu gosto de dar aula para os pequenos. NA147PM66em29-HI22 
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Eu acho que não, porque o público sempre vai mudar. A aula de 10 anos atrás é para um público totalmente diferente do de hoje , e se eu falar que eu estou pronto, eu estou mentindo. Eu posso ter uma aula pronta, mas eu 
nunca sei qual vai ser o impacto dessa aula em um determinado aluno e, às vezes, você fala assim, o impacto que eu acho que eu vou gerar, não é o impacto que tem e às vezes, alguma outra coisa que eu falar, ah, isso aqui 
não vai gerar impacto... e gera, você nunca sabe. Você nunca sabe o que passa na cabeça do outro. Nem na minha às vezes eu sei. Como que eu vou saber o outro? Mas eu não estou pronto e nem quero ficar pronto nunca. 
Como que eu vou falar “ah, eu estou pronto”, o que que me sobra? Se algum dia eu achar que eu estou pronto, o que que eu vou fazer? Não é uma coisa assim, boa. Falar, “ah, eu estou pronto, olha só, bonito... e aí? Acabou?” 
Se eu falar que um dia eu estou pronto, eu tenho que fazer outra coisa, que não tem mais graça, não tem mais desafio, não tem mais nem sentido. NA155PM74em37-IS24 

eu não gosto desse título, “Professor”, na realidade. ... Eu não sei. Eu não sei. Eu tenho uma... Porque eu não sei se eu sou professor ou se eu estou professor e eu não sei se quando eu parar de dar aula eu vou continuar sendo 
professor ou se... eu não entendo muito bem essa... não sei! É, eu não sei. Teve o mestre lá da faculdade, “você tem alma de professor”, mas não é uma coisa assim, é um rótulo, eu não... é muito esquisito! Não sei. Eu sei que 
eu sempre gostei de... Eu já dava aula, eu já era professor, mas eu não entendo, eu tenho dificuldade de entender esse título ou esse rótulo. Talvez eu sempre tenha sido professor, talvez hoje eu tenha na minha carteira 
assinada “professor”, mas o que que é um professor? Se você for nos Estados Unidos, professor é o cara mais top, é Teacher. O Teacher, não sei, em uma tradução livre seria um “ensinador”, e o professor seria uma coisa 
maior... ou, talvez, eu ache que seja uma coisa muito pesada, ser um professor, é uma responsabilidade muito grande. Eu não sei. Talvez... Você está mexendo com mentes. O professor de matemática, e a mente de uma pessoa 
é uma coisa muito preciosa, é uma coisa que a gente tem que respeitar demais! O cérebro é um... é uma coisa fantástica, eu... eu rompi o ligamento do meu joelho, eu não opero, depois eu tive que fazer uma operação porque 
não tinha mais... mas eu não operava porque eu pensava o seguinte: O meu joelho, eu vou ter que tomar uma anestesia, vou colocar o meu cérebro em risco por causa de um joelho? Eu falei, “não, deixa o meu joelho lá, eu 
manco e tudo, mas deixa o meu cérebro em paz”. A gente trabalha com cérebro, com a mente humana, é muita responsabilidade. Você tem que estudar muito para dar aula de matemática, você não pode simplesmente ir lá e 
falar uma coisa errada, falar uma coisa... fazer uma coisa sem cuidado. NA156PM75em38-IS25 

Valores 
(va) 

Isso, exatamente. Não tinha essa proximidade, não tinha esse interesse em criar vínculos, não tinha nada, era uma coisa assim, ah, vou dar aula... na verdade não eram professores. Ali, a maioria, pelo menos os do IME que 
vinham, a maioria era pesquisador, e eles eram obrigados a dar aula, por conta da... “ah, você quer fazer pesquisa? Tem que d ar aula.” Eles não tinham interesse em dar aula, eles tinham interesse em fazer a pesquisa e para 
fazer a pesquisa eles tinham que ir lá passar matéria para o povo [risos]. Alguns não tinham didática, não tinham interesse, ou passava, mas não se importava, justamente porque não era o que eles queriam. Eu tive uma 
professora, no Cálculo III, que era Zara, se não me engano, o nome dela, e ela foi excelente, se destacou em relação a todos os outros professores, principalmente do IME. Ela tinha didática, ela se importava com que todo 
mundo entendesse o conteúdo, ela... eu tenho como referência de faculdade, de professores de faculdade, ela é uma que eu tento faze r minhas aulas parecidas com as dela, no sentido de tentar ver se está todo mundo 
entendendo, se precisar explicar de novo, explica quantas vezes for necessário, verificar, fazer exercícios mais simples, explicar os exercícios simples, e saindo daquela parte mais formal, que a maioria jogava a formalidade tudo 
direto e ninguém entendia, e ele ficava “como é que vocês não entendem?”. Ela explicava de uma forma um pouco mais informal e ia colocando a formalidade aos poucos, para gente ir entendendo o que estava acontecendo, 
e depois ir entendendo também como é que faz a parte mais... NA69MT49va4-EU12 

Motivação 
(mo) 

Do médio? No Médio que eu comecei a pensar em estudar matemática mesmo, eu fui fazer processamento de dados, eu gostava de computação, mas eu pensei que é um curso que você vai fazer para sua vida, eu achei que 
era uma coisa... vem a parte romântica, não é? Achei que ah, fazer uma faculdade para mexer no computador, não achei muito legal, para mexer em uma máquina. Falei, eu vou fazer matemática, que é uma coisa mais... é uma 
ciência. Eu pensei assim, eu pensava na parte romântica da matemática. NA177PM96mo13-IS30 

 

Apêndice B.9 Quadro das unidades de análise distribuídas nas subcategorias da temática “Matemática na perspectiva do professor: o desafio como valor”. 

Subcat. Unidades de análise e códigos 

Atitudes 
(at) 

-- 

Crenças 
(cr) 

Não, boa em matemática porque eu sempre fiz assim, eu sempre ajudei os meus amigos como minha mãe me ensinava, e eu falo hoje para os alunos também, eu falo, “você não sabe? Faz várias vezes, porque a matemática é 
treino. Se você treinar você vai conseguir aprender”, “ah, mas eu não sei!”, eu falava “mas ó, eu já te expliquei, está vendo o passo a passo? Isso, você vai por aqui. Se você conseguir entender o passo a passo, você vai entender 
a matemática, porque se você sabe somar 1+1, você sabe somar 2+3. O raciocínio é o mesmo”, e eu fui ajudando os meus amigos assim, no decorrer... até o... NA9RM9cr6-HI1 

Talvez, eu não sei, para essas crianças de hoje, não é? Tenha que ser uma aula mais dinâmica. Eu sei que na matemática eles têm que fazer conta, mas para criança ficar assim, já que se relaciona à matemática, parece que ele 
não tem interesse. Aquele assunto que está sendo falado, ou da forma que está sendo falado, não despertou o interesse dessa pessoa, não conquistou para que ele preste atenção. GF26MT12cr10-EM5 (IMg3) 

A gente procura contextualizar o que a gente dá, mas se você fala de números complexos… a equação você ainda consegue alguns problemas que você consegue contextualizar, mas às vezes isso não é suficiente para eles e 
vem a pergunta, “onde eu vou usar?”. Eles falam muito isso porque eles tão acostumados a se expressar. Para o meu ano ainda é mais fácil, não é? Eu vou dar média aritmética. Eu primeiro pergunto como foi a variação do 
dólar, como que é uma pontuação de gols sofridos e gols… eu tento contextualizar a matéria para que eles tenham interesse, e “vou aprender isso porque utiliza no dia a dia”. Agora, quando você não tem como contextualizar, 

que acontece na matemática, já fica mais difícil. E se a turma tem dificuldade em exatas, em matemática, mais difícil ainda. E o interesse, às vezes, vem por isso, porque ele não consegue entender. GF36MT22cr20-EM9 (IMg6) 

Eu falo assim, “façam as pazes com a fração”, eles dão risada. Assim, de uma maneira harmônica, a gente vai fazendo com que eles tenham interesse porque eles vão usar, que vão utilizar a matemática, mas algumas vezes 
eles não entendem, e assim perdem esse interesse. E isso preocupa, porque a gente fala, se eles não tiverem interesse, como eu vou conseguir transmitir esse conhecimento? Muitas vezes nem é por mal, é uma consequência 
da situação. Esse é o desespero, “e agora, o que eu faço?” GF37MT23cr21-EM10 (IMg6) 
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A matemática, ela busca padrões, ela busca teorizar coisas que se repetem, você procura fazer uma teoria geral sobre casos particulares, e eu achava isso o máximo... NA8RM8cr5-HE1 

Acabei me despindo daquele formalismo que eu carregava, não é? E estou mais na linguagem dos alunos. Talvez ainda... eu vejo que eles ainda precisam de uma visão mais formal de alguns aspectos, não é? Como eu falo para 
eles, olha, uma vez na vida você tem que ver de onde veio esse teorema, essa fórmula, porque a matemática não é um dogma, não é? A gente chega no resultado através da lógica, através de um raciocínio, a gente acaba 
deduzindo um resultado, uma fórmula, mas eu não me sentiria bem e nunca vou me sentir bem em jogar uma fórmula na lousa e falar, olha, é assim. E vocês vão trabalhar em cima disso, ou vocês vão pegar uma fita métrica, 
vão medir isso e vão chegar nessa fórmula, aproximadamente. Isso eu acho que é importante, sim, eu coloquei isso na minha prática, mas eu continuo ainda com aquele aspecto formal, eu falo, “ó, uma vez na vida vocês vão 
ver a demonstração disso. Depois que eu demonstrar e que vocês entenderem a demonstração, a gente vai discutir isso bastante, depois vocês vão partir para a prática, vocês vão esquecer da demonstração e vão usar a 
fórmula, vão praticar.” NA37MT17cr12-HE7 

eu demonstrava tudo, eu não deixava um teorema sem demonstrar, porque essa era a minha formação e essa era a maneira como eu achava importante ensinar matemática. NA72MT52va7-HE11 

Bom, eu tenho que ensinar os conteúdos novos, nesse sentido eu tenho mais destaque que os alunos, pensando nessa... mas eu tenho que ensiná-los como professor de qualquer matéria, eu tenho que mostrar os caminhos 
para eles começarem a se virar sozinhos. Ensinar a aprender, vamos dizer assim, como é que você vai estudar. Eu tenho que mostrar, olha, como é que você tem que estudar? Como que você começa a criar autonomia para 
aprender um conteúdo novo, independente de se eu estou dando matemática ou física, como eu estou dando as duas, nesse sentido  eu tenho que pensar nele nisso, preparar os alunos para serem autônomos, para tudo na 
vida. Eu penso em associar cada vez mais os assuntos da matemática no dia a dia. Não adianta eles aprenderem e falarem, para que que eu vou aprender, para que que eu vou ver isso? Trazer o conteúdo de matemática para 
o dia a dia deles. Criar essa autonomia e não sei, mediar eles nesse meio termo enquanto eu estou dando aula e ajudando. Não sei se respondi claramente à questão,  não sei se era exatamente essa a ideia, nesse ponto que 
você queria que eu respondesse... NA33MT13cr8-EU7 

 Não, porque a arte busca o mesmo que a matemática busca, não é? O belo faz parte da arte, como faz parte da matemática. E isso é uma busca nossa, não é? A gente vê a beleza nos padrões, na natureza, e enxerga uma 
matemática nisso. Se vai falar se a arte é matemática, não tem… se for matemática é arte. Então não… [risos]… é arte, não é? E é matemática. GF3RM3cr3-IS2 (IMg5) 

matemática é tão ampla, está em tanta coisa, que resolver questões de escola não engloba tudo que é a matemática. GF8RM8cr8-IS4 (IMg10) 

Às vezes, também, pode ser que seja muito fácil, às vezes, o desânimo, o desânimo pode ser a dificuldade, mas, às vezes, também a facilidade. Às vezes a pessoa já está mais adiantada, já enxerga, já estuda, e fala, “nossa, 
chato isso aqui. Isso é muito chato que eu já sei fazer, eu quero coisas mais desafiadoras, e eu estou preso nessa matéria que não tem desafio para m im”, acabou o desafio, acabou o interesse, não é? Também não é só, às 
vezes é difícil mesmo para o aluno, mas, também tem o lado oposto, quer dizer, às vezes é fácil, “o que que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não me agrega nada, isso aqui eu já sei fazer, isso aqui vai voltar mais do mesmo.” 
E a pessoa está desanimada, cansada, “ah, deixa isso aqui passar, vou esperar o tempo passar, porque para mim, não agrega nada.” GF1RM1cr1-IS1 (IMg3) 

Emoções 
(em) 

Eu, para falar a verdade, fico bem frustrada quando acontece uma situação dessa. Porque ou eu não estou sabendo ensinar ou o aluno não está sabendo aprender, não está sabendo estudar. Às vezes a culpa também não é 
dele porque ele se esforça, mas ele não consegue. Às vezes a culpa é 100% dele porque ele também não quer saber de nada, não estuda, não treina. Eu falo que a matemática é que nem um esporte, para ir para o pódio tem 
que treinar. Às vezes eles não treinam, eles não aprendem, a culpa volta para gente. Mas tem algumas situações em que eu morro de pena dos alunos porque realmente eles são limítrofes, eles não vão, eles não aprendem, 
eles não conseguem. Tu falas uma coisa, eu não sei o que está acontecendo entendeu, mas eles não aprendem, de repente eu me vejo na situação desse desespero. Que eu não cons igo ajudar o aluno e vejo também ele por 
dentro, coitado, ele está ali e ele também não. Eu falo pelos pequenos, os maiores... às vezes não acontece isso, acho um pouco mais de malandragem às vezes, sei lá. Mas os menores eles entram um pouco em desespero, 
não sei, eu me vejo às vezes em uma situação desesperada principalmente em dezembro. GF85MT71em22-HI8 (IMg9) 

Eu vejo uma coisa que ocorre em matemática, bastante, do desafio quando a pessoa consegue fazer por conta própria. Muitas vezes eu vejo aluno que reclama, reclama, reclama, mas quando ele vê que ele consegue resolver 
algo que ele não conseguia ele fica feliz. Ele tem essa satisfação de falar, “consegui”, e está tendo um momento de parabéns, batendo a mão, o professor parece, e a aluna, pelo  sucesso, e dá para ver a satisfação de ter resolvido 
algum desafio. Isso aí, em matemática, nós sabemos que tem coisa que a gente precisa às vezes semanas, meses, dependendo, anos, para resolver. E quando a gente resolve alguma coisa, cada um no seu nível, é uma satisfação 
muito grande. Eu acho que ela conseguiu ter esse gosto dessa satisfação que a matemática dá. Eu falo que só a matemática dá. GF9RM9em1-IS5 (IMg4) 

Eu acho que com os desafios, para quem gosta de matemática, eles são... é o sabor da coisa, é o que dá o tempero na matemática. A matemática sem desafio ela não vale a pena ser estudada. E eu acredito que se a minha 
educação básica fosse feita por professores que não tivessem me motivado com desafios, eu não teria seguido essa carreira de jeito nenhum. E falando sobre as lutas que a gente trava com os problemas, primeiro é aquele 
sentimento de fracasso, que você é um incompetente, que você não serve para nada, mas depois vira a chave e você se sente o maior do mundo [risos] GF12RM12em4-HE1 (IMg4) 

Dependendo do tempo que você demorou, do desafio que era, do tamanho do desafio, você não se contenta. Você precisa externar aquilo, porque você resolveu, você mudou de categoria, você agora é outra pessoa, não é? 

Aquele problema não é mais um problema para você. Isso é muito forte. GF13RM13em5-IS8 (IMg4) 

Valores 
(va) 

-- 

Motivação 
(mo) 

-- 
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