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Introdução 

 

 

  Na emergente sociedade pós-moderna, é notório o empobrecimento dos afetos que 

deveriam fundamentar todas as relações interpessoais. Marcados pelas sensações de incertezas, 

desesperanças, vulnerabilidade, superficialidade, descasos, rupturas e fragmentos, o novo 

paradigma societal acaba por nos tornar seres insensíveis, utilitaristas e pragmáticos, não nos 

permitindo, assim, expressar e cultivar os afetos. 

 Este trabalho representa o recorte de uma pesquisa que investigou a importância da 

dimensão afetiva para o desempenho da sistematização cognitiva dos educandos na disciplina de 

matemática, com a intenção de revelar como os afetos articulados entre educando e educador 

podem contribuir para resultados satisfatórios ou não na aprendizagem. Este recorte irá 

privilegiar somente a discussão que aborda a representação da afetividade e do aprendizado da 

matemática para os jovens adolescentes sem aprofundar o conceito do termo afetividade 

utilizado. 

 A aprendizagem da matemática, por si só, traz consigo uma forte questão emocional que 

vem sendo subestimada, o que se explica pela primazia do conhecimento sistematizado em 

detrimento dos aspectos afetivos. Desse modo, abre-se uma grande margem para que sentimentos 

como medo, angústia, tristeza, piedade e incompetência sejam manipuladores de resultados de 

fracassos e incapacidade. Em contrapartida, sentimentos como alegria, satisfação, persistência e 

motivação podem produzir resultados de sucessos e conquistas. 

 Os mitos e as crenças associados ao ensino da matemática influenciam diretamente as 

atitudes, os comportamentos e a representação afetiva dos jovens em relação ao processo ensino-

aprendizagem da referida disciplina. Tais conceitos, por vezes, encontram-se tão arraigados 

nestes jovens que acarretam a sustentação de representações do aprendizado da matemática que 

se manifestam durante toda a vida. De acordo com Jung, “os mitos são, originalmente, 

revelações da psique pré-consciente, proposições involuntárias a respeito do acontecimento 

psíquico, nada mais que alegorias dos processos psíquicos”(1976, p.156). 

 No que se refere ao aprendizado do conteúdo de matemática, é grande o desafio de 

romper com crenças e mitos que colaboram para acentuar, ainda mais, esta distinção, justificando 

assim a representação negativa que os educandos fazem da própria capacidade de apreender os 

conteúdos da disciplina. 
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 As crenças e as questões míticas assumem, neste contexto, uma função importante 

articulando afeto e cognição imersos em um processo cíclico, onde crenças e sujeitos de 

aprendizagem se influenciam reciprocamente. Conforme Gómez Chacòn mesma nos diz: 

“A relação que se estabelece entre afetos – emoções, 
atitudes e crenças – e aprendizagem é cíclica: por um lado, 
a experiência do estudante ao aprender matemática provoca 
diferentes reações e influi na formação de suas crenças. Por 
outro, as crenças defendidas pelo sujeito têm uma 
conseqüência direta em seu comportamento em situações 
de aprendizagem e em sua capacidade de aprender”(Gomez 
Chacòn,2003,p.23). 

 

 Nesse sentido, fez-se necessário a busca de conceitos, que de acordo com Gómez Chacòn 

(2003) e Bicudo (2003), direcionam aspectos fundamentais nas questões que abordam a 

aprendizagem específica da matemática. 

 Considerando que a aprendizagem dos conteúdos matemáticos esteja interligada com as 

questões da motivação provocada pelo professor, no contexto da exposição de suas aulas, Gómez 

Chacòn adverte para o fato de que o alicerce dessas motivações sejam as crenças. Para ela, “os 

estudantes chegam à sala de aula com uma série de expectativas sobre como deve ser a forma 

que o professor deve ensinar-lhes matemática. Quando a situação de aprendizagem não 

corresponde a essas crenças, produz-se uma insatisfação que interfere na motivação do 

aluno”(Gómez Chacòn, 2003,p.67). Tal interferência acaba por provocar resultados 

preocupantes, e até insatisfatórios, para o desenvolvimento da aprendizagem.  

 A motivação e a competência também assumem uma relação extremamente importante 

no contexto onde as reações emocionais apresentam-se intensas e alternadas, evidenciando a 

alegria e o orgulho como os mais freqüentes nos jovens, na realização de atividades com 

resolução de problemas de dificuldade moderada. De acordo com Pellerey, “o sentimento de 

competência que se origina da realização de uma atividade difícil aumenta a motivação, 

enquanto situações que solicitam sentimentos de incompetência, a diminuem”(1997,p.3). 

 Com muita facilidade, ainda são encontrados educadores que, habitualmente, na sua 

prática cotidiana, preocupam-se somente com um impecável resultado cognitivo, não se 

importando de que maneira isto possa ocorrer.  Ao ingressar nas instituições escolares, a maioria 

das vezes, os educandos são recebidos com uma única e indiscutível missão, “aprender” o 

conteúdo curricular, sem que seja a eles disponibilizada, a mínima atenção aos aspectos 

emocionais que os compõem. 

 Um breve aceno referente ao sistema educacional foi encontrado em Sastre & Moreno 

(2003), reportando-se aos educandos, a afirmativa que “(...) desejamos prepará-los para que 

tenham uma boa formação cognitiva, mas não fazemos nada para que também tenham uma boa 

formação emocional, (...)”(p.134). 
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 A aplicação metodológica desta pesquisa teve sua fundamentação teórica nos estudos 

propostos por Bogdan & Biklen (1994) e Lüdke & André (1986) que privilegiam o método de 

investigação qualitativa, ou naturalista.   

 Nesse sentido, a opção por este tipo de investigação contribuiu para que os objetivos 

propostos desta pesquisa fossem alcançados, na expectativa de captar da realidade do cotidiano, 

a representação das reações emocionais e comportamentais, representadas pelos jovens, acerca 

do aprendizado da disciplina de matemática. 

 Para a realização do procedimento, que se mostra mais adequado ao alcance dos objetivos 

propostos, foi contemplada a aplicação da técnica do grupo focal fundamentado por Gatti (2005). 

Para tanto acredita-se que, 

 

“o trabalho com grupos focais permite (...) compreender 
práticas cotidianas, ações e reações a fatos e eventos, 
comportamentos e atitudes, constituindo-se uma técnica 
importante para o conhecimento das representações, 
percepções, crenças, hábitos, valores, restrições, 
preconceitos, linguagens e simbologias prevalentes no trato 
de uma dada questão por pessoas que partilham alguns 
traços em comum, relevantes para o estudo do problema 
visado”(Gatti,2005,p.11). 

  

 Partindo das considerações até aqui apresentadas, o problema que direciona o estudo trata 

da seguinte questão: as representações dos jovens já existentes nas relações afetivas, no decorrer 

da sistematização do conhecimento da matemática, proporcionam sucesso ou fracasso no 

aprendizado? 

 A principal justificativa encontra-se na reiterada dificuldade apresentada pelos jovens, ao 

longo de muitos anos, no que se refere à capacidade de apreender os conteúdos matemáticos, que 

traz consigo representações significativas, que dão ênfase às crenças e aos mitos, acerca do 

próprio aprendizado, não desconsiderando, entretanto, a análise também direcionada à relação 

aluno-professor.  

 Com a finalidade de operacionalizar a principal problemática proposta para este estudo, 

evidenciaram-se os seguintes objetivos: 

• Identificar que relação existe entre as representações sociais dos jovens sobre o 

aprendizado da matemática e a relação com o professor. 

• Analisar de que modo o processo afetivo pode intervir como gerador de resultados 

satisfatórios, ou não, no decorrer da própria aprendizagem. 

 A primeira grande seleção realizada para a caracterização e agrupamento dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa se deu diante de uma população inicial de 496 adolescente/jovens, no ano 

de 2006, do Colégio Estadual Miguel Couto (Cabo Frio / RJ), com idades que variam entre 14 e 

16 anos.  
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 O processo de “garimpagem”  dos sujeitos, ocorreu conforme a simulação de um 

processo de triagem. Diante da população total, a primeira triagem acontece quando os 

professores de matemática, do referido turno, apresentam uma listagem com um elenco 

classificatório dos seus alunos inseridos nas categorias dos que gostam ou dos que não gostam de 

matemática. 

 A segunda seleção ocorre diante da escolha pessoal em que o jovem decide, ou não, sobre 

a sua participação na pesquisa. E, finalmente, a formação efetiva dos grupos, na tentativa de ser 

heterogêneo, em alguns aspectos, mas apresentando representações comuns entre si.  

 Durante o trabalho de campo onde se concretizou a coleta dos dados obtidos, foram 

desenvolvidas três dinâmicas diferenciadas. Neste trabalho será apresentada somente a segunda 

dinâmica aplicada com os grupos focais, denominda dinâmica dos cartões, que elegeu a análise 

de conteúdo o melhor procedimento para evidenciar as questões afetivas e suas representações 

mais eloqüentes. Para tanto, buscou-se em Bardim (2004) o referencial teórico que sustenta esta 

a opção. 

 Conforme Bardim, se entende que a análise de conteúdo “(...) procura conhecer aquilo 

que está por trás das palavras sobre as quais se debruça”(2004, p.38) e “(...) tem por finalidade 

efectuar deduções lógicas e justificadas referentes à origem das mensagens tomadas em 

consideração (...)” (Bardim, 2004, p. 37).  

  Antes, da análise e interpretação dos dados obtidos, foram feitas duas classificações 

categóricas preliminares que valem ser consideradas. A primeira análise identifica duas 

categorias iniciais, a saber: jovens que gostam da matemática, e jovens que não gostam da 

matemática. Do total de 32 sujeitos que participaram da pesquisa, pôde-se constatar, de acordo 

com as categorias referidas acima, que 18 (56,26%) dos jovens participantes, portanto, mais da 

metade da amostra, gostam de matemática. O confronto com a outra categoria, aquela dos jovens 

que não gostam de matemática, mostra que tem sua representação numérica de 14 (43,76%) dos 

jovens envolvidos na investigação. Nesse sentido, quebra-se o mito de que a disciplina de 

matemática seja temida e detestada pelos jovens. 

 A segunda análise a ser considerada trata da formação categórica através da classificação 

de gênero. Estes dados revelam que o sexo feminino, totalizando 21 (65,64%) jovens, 

representadas no contexto da pesquisa, mostrou-se como sendo a classe de maior incidência de 

todos os jovens que se dispuseram a participar e a contribuir nesta investigação. A 

representatividade contrastante se evidencia com um total de 11 (34,38%) jovens, 

correspondendo ao sexo masculino. 

 No comparativo que envolve as duas categorias, apresenta-se, a evidente constatação de 

que as jovens (sexo feminino) gostam mais de matemática do que os jovens (sexo masculino), de 

acordo com os valores percentuais relacionados. Dentro desta perspectiva, pode-se aferir que, 
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muitos jovens despertam o interesse para o aprendizado da disciplina, assumindo, assim, uma 

postura diferenciada daquela que normalmente se pretende proclamar.  

 Nesta primeira análise pode-se perceber, também, que a diferença se aloja, e se evidencia, 

principalmente, na sala de aula, quando o próprio professor da disciplina admite e enquadra os 

jovens de sua turma em uma determinada categoria aleatória, ou seja, por meio da informação 

obtida através dos dados numéricos colhidos na avaliação aplicada por ele. Portanto, conforme a 

nota que o educando conquista na sua avaliação, o professor faz o julgamento sobre a afinidade 

ou não com a disciplina. Vale ressaltar que nem sempre bom rendimento, referente aos 

conteúdos programáticos de matemática, significa que exista uma afinidade com a disciplina. 

Neste caso, a conclusão foi legitimada através da comparação feita entre as respostas dadas pelos 

jovens e a escolha que os professores fizeram dos alunos de suas turmas. Alguns jovens, 

indicados pelos profissionais como aqueles que gostam de matemática, diziam, em sua avaliação 

pessoal, que não gostam. Assim como aqueles que não gostam da disciplina, segundo julgamento 

do professor, afirmaram gostar. Algumas vezes, o professor “encaixou” o aluno na categoria dos 

que não gostam, mas o próprio jovem se categoriza como aquele que gosta da disciplina. 

 Em sendo assim, conforme os dados obtidos e apresentados no gráfico abaixo, pode-se 

afirmar que a maior parte dos jovens, envolvidos nesta pesquisa, gostam da disciplina de 

matemática, sendo esta constatação divergente do parecer hegemônico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Representação gráfica da adesão dos jovens conforme sua afinidade com a disciplina de matemática. 
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 No que tange aos dados recolhidos na aplicação da dinâmica dos cartões, podem ser 

destacadas as perguntas mais discutidas pelos jovens, durante a realização dos grupos focais. 

Dessa maneira, quatro grandes categorias foram organizadas, de modo a agrupar as perguntas 

conforme o quadro abaixo: 

 

CATEGORIAS 

 

PERGUNTAS UTILIZADAS NA DINÂMICA 

 

 

I- A relação entre a afetividade e o aprendizado da 
matemática. 

• Afetividade é importante para aprender 
matemática? 

• Quando “rola” um clima afetuoso na classe fica 
mais fácil aprender matemática? 

• Entende-se melhor matemática, com afeto? 
• Para aprender, precisa-se de carinho? 
 Matemática combina com afetividade? 

 

II – A representação da afetividade para os jovens. 

• O jovem que se deixa envolver emocionalmente 
é “careta”? 

• Jovem precisa de afeto? 
       O que é ser afetuoso? 

 

 

III – A representação do aprendizado da matemática 
para os jovens. 

• Aprender matemática é importante, por quê? 
• Qual o principal obstáculo que você enfrenta 

durante as aulas de matemática? 
• O que pode servir de estímulo para melhorar o 

seu aprendizado da matemática? 
• Aprender matemática é difícil? 
 Qual o principal fator que tornam as aulas               
menos ou mais interessantes? 

 

IV – O modelo do professor “afetivo” representado 
pelos jovens. 

• Professor “afetivo” é um bom profissional? 
• O professor que se importa com os sentimentos 

dos alunos é um “banana”? 
• Como deve ser o professor de matemática? 
 Professor de matemática representa medo? 

Quadro 1: Relação das categorias para análise de conteúdo e suas respectivas perguntas aplicadas nos grupos 
focais. 
 Para este momento de reflexão, vale ressaltar que serão apresentados e discutidos 

somente os resultados referentes às categorias II e III, com o objetivo de salientar a representação 

da afetividade e do aprendizado da matemática imerso no mundo juvenil. 

 A categoria, intitulada a representação da afetividade para os jovens, traz à mostra as 

principais idéias que compõem o imaginário juvenil, no que se refere aos afetos que os 

envolvem. Desse modo, tem-se 

 “com afeto, a gente vai ter mais interesse, mais atenção, mais..., a gente vai se 

doar mais para aprender”. 

 

 “(...) você pode dar tudo, mas se não der afeto....”. 

 

 “acho que ser afetivo é você cuidar (...). O que não temos em casa, vamos 

procurar na escola ou na rua, então se o professor dá aquele carinho de 

“mãe”...,  não precisa nem ser de mãe, de um amigo... ele te ajuda e acho que 

é bem melhor(...)”. 

 

 O campo representacional que o jovem determina como referência para as questões que 

envolvem suas manifestações afetivas se localiza na relação de amizade. A conquista por uma 

relação de amizade, projetando na figura do outro o desejo de ser compreendido e acolhido se 
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torna um hábito nas atitudes juvenis. Em Rousseau (2004), esta idéia se ratifica quando diz que 

“o primeiro sentimento a que um jovem educado com esmero é suscetível não é o amor, mas a 

amizade”(p.300). Nesse sentido, destaca-se também a atenção projetada para o cuidado com o 

outro, considerando que a palavra ‘cuidado’ esteja refletida de sentidos multifacetados que 

envolvem, mais diretamente, as manifestações emocionais, tais como: amor, respeito, proteção, 

ajuda, diálogo, escuta e aceitação do próximo.  

 No que se refere às questões que analisam o papel da família na formação do jovem, 

destaca-se uma significativa ausência de seus principais componentes, ou seja, os pais. A análise 

perceptiva que identifica as “falas silenciosas” dos jovens foi possível, neste contexto, devido a 

uma significativa expressão da emoção e do afeto. Alguns sentimentos, porém, foram 

verbalizados para contestar a influência negativa que, muitas vezes, a família, ainda que sem 

intenção específica, determina sobre os jovens. 

“(...) ás vezes a mãe pode falar assim: (...) aí, você é um burro, você não 

presta pra nada...(...) como vou fazer uma coisa se eu sei que não vou 

conseguir...eu sou burro...(...) na sala do meu irmão tem uma garota que não 

consegue entender nada de matemática, porque(...) o pai dela grita com ela, 

chama ela de burra, diz que ela não consegue fazer nada,(...) aí na sala de 

aula, ela começa a chorar quando tá na aula de matemática, (...) porque fica 

ouvindo a voz do pai dela chamando ela de burra, (...) aí ela não consegue 

entender a matéria”. 

 

 Sem aprofundar muito na questão, torna-se necessário o diálogo com Wallon, afirmando 

que é preciso encontrar a maneira de mudar o “sentido das reações”(1975, p.400), e que 

“provocar, ainda que acidentalmente, um ato louvável é já mostrar ao indivíduo mau que ele é 

capaz desse ato; é combater o seu sentimento de impotência, do qual ele muitas vezes se gaba. A 

repressão sistemática nunca poderá dar certamente esses resultados” (Wallon, 1975, p. 400) 

  A outra categoria quer evidenciar a representação do aprendizado da matemática para os 

jovens. As suas falas induziram à formação de três novas sub-categorias para a análise do 

conteúdo, a saber: a importância dada  pelos jovens ao aprendizado da disciplina; as dificuldades 

e o principal obstáculo presentes no aprendizado; e, os estímulos e as propostas inovadoras do 

aprendizado. Sendo assim, para a primeira delas têm-se os seguintes destaques: 

“(...) porque as coisas de matemática servem para a profissão (...) até no dia-

a-dia”. 

 

 “(...) acho que é importante, mesmo porque está na nossa vida, está no nosso 

dia-a-dia, em cada momento”. 

 

 As questões referentes ao “futuro-cotidiano”, assumem o lugar de destaque na vida dos 

jovens quando se trata de valorizar a disciplina. Gómez Chacón identifica também, em sua 

pesquisa, que “a importância da aprendizagem de matemática está muito mais relacionada com 

seu futuro, no sentido de conseguir trabalho.(...) O mais importante para a maioria deles é 

encontrar um trabalho e ganhar dinheiro”(2003, p.81 – 82).  
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 Na segunda sub-categoria, evidenciam-se os obstáculos e as dificuldades com as 

seguintes assertivas: 

“(...) as conversas (...) com matemática qualquer coisa já me desliga”. 

 

 “(...) um obstáculo é quando acontece algo de ruim. Você tem que aprender a 

matéria, mas a cabeça está em outro lugar de preocupação”. 

 

“(...) depende do professor, se ele tiver vontade de dar aula, a matéria se torna 

mais fácil. Mas, se ele chega na sala com problemas e joga tudo no aluno (...), 

eu não consigo entender nada”. 

 

 Percebe-se que a principal causa para o aumento das dificuldades e dos obstáculos 

encontra-se nas questões relacionadas à concentração, que, nesta pesquisa associa-se ao mesmo 

significado de atenção reconhecido por Vigotsky. Para tanto, recorre-se ao próprio, a fim de 

entender que a concentração (atenção) é definida por “(...) reações preparatórias do organismo 

que colocam o corpo na devida posição e no devido estado e o preparam para a atividade a ser 

desenvolvida”(Vigotsky, 2004a, p. 151).  

Finalmente, o terceiro grupo desta categoria que trata dos estímulos e as propostas 

inovadoras, se fortalece com as justificativas que propõem alternativas curriculares, visando a 

um diferencial de atitudes que envolvem o aprendizado da matemática. Nesse sentido, vale 

ressaltar que não convém abster-se da menção da figura do professor, sujeito atuante das práticas 

curriculares. 

 “(...) o que faz da aula boa ou ruim é o professor, não é a turma nem ninguém 

(...)”. 

 

 “(...) interessante é o professor sempre renovar o que ele quer, sempre levar 

uma coisa diferente para os alunos  absorverem  o que ele está  ensinando (...) 

e, menos interessante é quando o professor já chega estressado”. 

 

 “um estímulo é... os professores têm que ter mais paixão e carinho e querer 

dar aula. O professor tem que ter paciência e explicar várias vezes”. 

 

 A proposta de uma relação interpessoal professor-aluno sugere não só da aquisição de 

novos conhecimentos aritméticos, mas sim e, principalmente, para a construção de relações que 

propiciem aos jovens motivações para sair em busca do próprio conhecimento. Encontrar opções 

de escolha para um melhor aprendizado e, diante delas, estar amparado pela figura acolhedora 

do professor paciente, generoso, tranqüilo, responsável e feliz, conduz o jovem a não 

“armazenar resultados na mente”(Bruner, 1976, p.75), mas sim aprender a pensar, segundo 

Bruner (1976), matematicamente e para si mesmo.  

 O senso comum insiste em assumir, como uma ideologia, a idéia de que a matemática 

apresenta-se como uma ciência fria, racional, complexa e, portanto, com elevado grau de 

dificuldade para a aprendizagem. Neste caso, a representação que identifica esta disciplina, no 



 9 
que se refere ao processo ensino-aprendizagem, é constituída por estes mitos e crenças que são 

reproduzidas pelos jovens. 

 Tomando por base as questões míticas que sustentam o senso comum, torna-se simples 

fazer uma avaliação superficial das disciplinas em que os jovens apresentam maior ou menor 

afinidade. Considerar que a matemática se encontra na liderança das disciplinas mais detestadas 

não é difícil. No entanto, essa não é a conclusão que se apresenta na análise dos dados obtidos 

nesta pesquisa; a maior parte dos jovens envolvidos na investigação afirma gostar da disciplina. 

 Durante os encontros dos grupos focais, pôde-se perceber nas “falas” dos jovens, o grau 

de entendimento e reconhecimento que têm de suas próprias atitudes. Quase como em um 

processo inconsciente, eles admitem repetir frases do tipo ‘matemática é muito difícil’; 

‘matemática não serve para mim’; ‘não consigo aprender matemática’; ‘sempre fui ruim em 

matemática’, entre outras. Desse modo, acham que não gostam de estudar matemática e não 

conseguem sucesso no aprendizado porque “todos”(círculo de amigos) dizem que é uma 

disciplina difícil ou  porque seus pais também não foram bons alunos nesta disciplina, ou ainda, e 

principalmente, porque não encontraram incentivo seja da família, seja dos professores, para 

empregar um esforço pessoal maior e aguçar o próprio desejo e expectativa em aprender. 

 Conforme a interpretação dos dados que foram coletados através das expressões verbais 

dos jovens nos grupos focais e daqueles não revelados, mas percebidos através dos “silêncios”, 

das atitudes e das expressões faciais, vale ressaltar que as reações emocionais ocorridas durante a 

aula de matemática podem retratar posturas que direcionem para o sentido positivo ou negativo. 

Este varia na sua intensidade de duração que pode ser por período longo, breve ou oscilante. 

Gómez Chacón (2003), de acordo com os dados de sua pesquisa, considera que as emoções que 

envolvem o aprendizado da matemática, freqüentemente, são muito intensas, por isso, os jovens 

podem experimentar as emoções negativas ou positivas. As emoções negativas tendem a ser 

breves durante a resolução de problemas, justificando, muitas vezes, o motivo pelo qual os 

jovens abandonam o processo de resolução, sem conseguir chegar ao resultado final, com o 

objetivo de reduzir a intensidade da manifestação desta emoção. Por outro lado, as emoções 

positivas podem ser mais duradouras, quando se almeja atingir o resultado final satisfatório ou 

podem oscilar quando o processo de resolução leva a bloqueios cognitivos. 

 No caso dos jovens envolvidos nesta pesquisa, tomando por base as classificações 

identificadas por Gómez Chacón (2003), observa-se que a manifestação emocional mais 

incidente é identificada pela expectativa, que se refere também aos termos vontade, ansiedade, 

aflição, nervoso e curiosidade.  

 Estas expressões, presentes no imaginário juvenil, são portadoras de inúmeras 

representações que se relacionam com o processo de aprendizagem da matemática. Desse modo, 

a expressão ansiedade pode ser classificada tanto na direção positiva, quando considerada uma 
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espera do resultado dos problemas resolvidos, por exemplo, ou classificada na direção 

negativa, quando representar um momento com manifestações emocionais excessivas que 

resultem no bloqueio dos aspectos cognitivos. 

 Na análise que se refere ao aprendizado da matemática, a emoção do medo pode assumir 

direções variadas. A primeira se refere ao próprio aprendizado em que o jovem provoca o círculo 

vicioso de que, ao sentir medo, experimenta o bloqueio cognitivo e, por sua vez, experimentando 

a sensação de bloqueio no aprendizado, sente medo. Esta situação repetitiva pode ter uma 

duração prolongada e com muitos danos, dentro do contexto educacional, caso não seja 

atentamente percebida em tempo e reestruturada através de conceitos que valorizem a auto-

estima do jovem. A segunda direção vai de encontro à figura do professor, que foi evidenciada 

nesta pesquisa como sendo de importância fundamental para o satisfatório aprendizado da 

matemática. Alguns jovens chegam a transferir para o profissional a responsabilidade da 

manifestação dos afetos (emoções e sentimentos) que eles experimentam. A imposição de 

atitudes autoritárias e, muitas vezes, castradoras, assumida pelo professor, no contexto da sala de 

aula, identifica e evidencia, no jovem fragilizado, a emoção do medo. Wallon  adverte que  

“(...) a esta concepção de educação correspondem certas 
conseqüências pedagógicas. Ao professor compete dar a 
conhecer a verdade. (...) O ensino será essencialmente 
dogmático. Suporá a credulidade ou a docilidade dos 
discípulos e a autoridade do professor. Será uma 
transmissão de conhecimentos” (Wallon, 1975,p.226).  
 

O terceiro modo direcional que o medo pode assumir através das representações dos jovens, 

é na sua relação com os colegas de classe. O não entendimento de um conteúdo permanece e 

cresce porque o jovem estudante tem “medo” de ser o único que vai fazer uma pergunta sobre o 

assunto na sala de aula. A “zoação” por parte de seus colegas de classe pode gerar uma trava no 

comportamento dele, não permitindo a manifestação de suas dúvidas e questionamentos. E, por 

fim, uma outra direção em que o medo pode ser representado pelos jovens, foi destacada pela 

constatação antecipada de que não conseguirá compreender o conteúdo que será explicado. Essa 

imagem de incapacidade assumida previamente pelo jovem, a emoção do medo, é atribuída ao 

profissional através das características pedagógicas e intelectuais que lhes são referendadas 

naquela turma. A classe sabe que seu professor não consegue transmitir os conteúdos com 

sucesso e, muitas vezes, os alunos são capazes até de detectar e apontar as falhas referentes à 

competência intelectual deste profissional. Vigotsky adverte que “(...) para lecionar pode-se 

saber muito pouco só que com clareza e precisão. Para orientar os próprios conhecimentos do 

aluno, é necessário saber bem mais”(2004a, p.452). 

 No que se refere à emoção da tristeza, as principais evidências representadas pelos jovens 

se concentram quando ocorre o baixo rendimento nas avaliações, o que provoca uma reação de 

cobrança por parte de algumas famílias. Nesse sentido, o aprendizado passa a ser, não mais um 
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momento prazeroso, mas sim um momento de obrigação com o dever de “quitar” suas 

responsabilidades, através das notas recebidas nas avaliações. Certamente, não são considerados 

os progressos do processo de aprendizagem obtidos pelo jovem, e sim a valoração numérica que 

representa a sua capacidade intelectual e cognitiva, somente naquele momento, desconsiderando 

todas as suas experiências cotidianas. Como se fosse possível “desconectá-lo” das realidades que 

o envolvem e o absorvem.  

 Um outro fator que foi destacado pelos jovens estudantes trata do critério de correção das 

avaliações, em que alguns profissionais optam por escrever a palavra ZERO quando o estudante 

não obteve nenhum acerto na mesma. O momento em que se dá o confronto entre a leitura da 

palavra ZERO e a associação ao fato de não ter aprendido o conteúdo abordado, provoca nos 

jovens sentimentos de incompetência e de incapacidade, que são por eles reconhecidos e aceitos 

como uma verdade. Nesse sentido, a tristeza se evidencia por acreditar que se trata de uma 

situação que não pode ser revertida. O fato de não ter conseguido apreender os conteúdos 

propostos pelo professor, provoca a sensação de incapacidade que acaba por gerar a tristeza. 

 Para as manifestações emocionais que utiliza o termo aceitação, fazendo referência 

também às sensações de ânimo, confiança, segurança e tranqüilidade, observa-se que são as 

emoções aplicadas, principalmente, no processo de resolução dos problemas, garantindo que 

estejam pautados na tranqüilidade e na serenidade, aumentando a alegria e o domínio dos 

procedimentos que envolvem os conteúdos matemáticos. 

 Um destaque ainda pode ser feito para a abordagem mítica e sociológica que considera e 

valoriza mais o jovem que apresenta melhores resultados cognitivos em matemática. Entretanto, 

essa categorização oriunda das representações sociais permite uma dubiedade de interpretações. 

O jovem bem sucedido, cognitivamente, pode ser aceito por um determinado grupo, mas pode, 

também, ser excluído por outro, dependendo dos valores que sustentam cada um desses grupos 

sociais. 

 Outro ponto que vale ser discutido, trata da questão de que os conteúdos programáticos 

para a disciplina de matemática não despertam o interesse dos jovens para o aprendizado. Nesse 

sentido, a matemática é sempre adjetivada, através da representação dos jovens, com os termos de 

“chata”, “maçante”, “cansativa”, “tediosa”, entre outros.  Porém, para refletir sobre estas 

representações “imagéticas” da matemática e, conseqüentemente, aumentar o interesse pelo 

aprendizado da disciplina, Vigotsky (2004a) sugere regras de aprendizagem que podem gerar 

novas representações para o desenvolvimento das competências e habilidades básicas referentes à 

disciplina de matemática. Conforme afirma: 

 

“(...) sua regra será sempre uma: antes de explicar,  
interessar; antes de obrigar a agir, preparar para a ação; 
antes de apelar para reações, preparar a atitude; antes de 
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comunicar alguma coisa nova, suscitar a expectativa do novo”( Vigotsky, 
2004a, p. 163). 
 

 O complexo processo de aprendizagem pode ser amenizado, quando se encontra na 

postura atuante do profissional da disciplina a proposta de desmitificar essa imagem com a 

pretensão de evidenciar e melhor estruturar as manifestações afetivas. 

 A matemática poderá ser melhor conduzida se o sentido do apoio, da afetividade estiver 

presente na relação entre o aluno e o professor. Quando os alunos percebem que são bem 

compreendidos, no que se refere às suas habilidades cognitivas da matemática, eles se propõem a 

um esforço maior na busca do entendimento do conteúdo e, conseqüentemente, há uma maior 

facilidade para a aprendizagem do mesmo. A interação entre o professor e o aluno proporciona, 

ainda, uma satisfatória construção do conhecimento específico, tendo por base primordial, a 

interpretação que o profissional faz das atitudes e dos comportamentos executados por seus 

alunos, ou seja, o professor percebe se o seu aluno demonstra interesse, ou não, pelo aprendizado 

destes conteúdos. Através destas interpretações, criam-se novas redes de emoções e expectativas 

que se entrelaçam e cujo resultado pode ser positivo ou negativo, no que se refere ao processo 

ensino-aprendizagem. 

 O que se pode perceber é que não basta somente constatar esses fatos, há que se pensar 

como romper com essas barreiras, em benefício do próprio aluno. Não é possível substituir a 

matemática por outra disciplina, considerando que é a viga mestra de tantas áreas. E ainda que 

não fosse, a matemática se encontra bastante comprometida com o conhecimento prático do dia-

a-dia e a aplicação de sua lógica. 

 Diante disso, pode-se entrever novos questionamentos e inquietações. Porém, vale 

ressaltar, principalmente, duas questões: 

1º) quem se responsabiliza por discutir e refletir sobre as questões da afetividade, do ponto de 

vista teórico e prático, na formação do professor?  

2º) o professor tem a consciência da importância da valorização dos aspectos afetivos no 

processo ensino-aprendizagem, ou o domínio da cognição, ainda, é maior em todas as áreas de 

ensino? 

 Dito isto, o texto com suas descobertas e resultados não inibe tantas outras perguntas, 

permanecendo, portanto, em aberto a inquietação, que sugere futuras investigações concernentes 

ao processo ensino-aprendizagem. 
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