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RESUMO 

  Pesquisa de natureza qualitativa centrada nas ações do sujeito desejante em relação ao 

saber matemático. Observou-se o sujeito em relação ao desejo de “aprender” ou “de não 

aprender” a matemática, exteriorizada na forma de uma determinada relação com o saber 

matemático. 

  A amostra foi composta de 17 alunos das três séries do Ensino médio convidados a 

participar da pesquisa de forma espontânea. O Objetivo foi o de desvendar a relação que os 

alunos do Ensino médio estabelecem com o saber matemático e a implicação disso em seu 

desempenho escolar. Para coleta dos dados, os alunos responderam a um questionário 

constituído de questões fechadas (algumas acompanhadas de justificativas) e a três outros 

questionários com questões abertas. Analisaram-se, em seus relatos, a presença do sujeito 

desejante, expresso em sua subjetividade, e o indício de uma possível relação desse sujeito 

com o saber matemático. A partir daí, procurou-se perceber as implicações em seu 

desempenho escolar. 

 Para a análise dos dados, delimitou-se um campo de observação abrangendo as relações que 

o aluno estabelece com a família, a escola, os colegas, o professor de matemática, os 

conteúdos matemáticos, etc. Essas relações são complexas e evidentes na interface do campo 

educacional, do saber da psicanálise e do desejo inconsciente presentes na relação com o 

saber, e, especificamente, com o saber matemático. A pesquisa tem como subsídio teórico os 

estudos da relação com o saber de Bernard Charlot, estudos na interface psicanálise e 

educação, produzidos por Maria Cristina Kupfer, Leandro de Lajonquière, além dos estudos 

de Sigmund Freud e Jacques Lacan na psicanálise serviram de subsídios nesta investigação. 

Nos resultados destaca-se que a relação dos alunos com o saber matemático é puramente 

institucional. A matemática aparece como um obstáculo a ser transposto e não 

necessariamente como um conhecimento que deve ser assimilado e compartilhado em seu 

aspecto cultural. Os aspectos subjetivos podem explicar o que o aluno relata sobre a 

dificuldade de aprender matemática e que as implicações da subjetividade no desempenho 

ocorrem com maior freqüência no campo da relação do aluno com o professor e no campo da 

relação do aluno com o conteúdo matemático. Esses resultados nos levaram a uma reflexão 

sobre a incorporação da subjetividade à didática da Matemática. 

 

Palavras-chaves: 1. Subjetividade. 2. Relação com o saber matemático. 3. Desejo de saber. 4. 

Desempenho 



ABSTRACT 

 Qualitative research focused on the actions of the desiring subject in relation to 

mathematical knowledge. We observed the subject in relation to the “desire to learn” or “not” 

math, externalized in the form of a particular relationship to mathematical knowledge. 

 The sample consisted of 17 students, from three series of high school invited to 

participate on the research. The goal was to uncover the relationship that the high school 

students establish with mathematical knowledge and the implication this on their academic 

performance. For data collection the students answered a questionnaire consisting of closed 

questions, some with justifications and three other questionnaires with open questions. We 

analyzed the presence in their accounts of the desiring subject, expressed in his subjectivity 

and the clue of a possible relation of this subject with the mathematical knowledge. From 

there, we tried to understand the implications on their academic performance. 

 For data analysis, narrowed to a field of observation covering the relationships that the 

students establishes with the family, school, peers, the mathematics teacher and the 

mathematical content, etc.. These relationships are complex and evident at the interface of the 

educational field, knowledge of psychoanalysis and the unconscious desire present in relation 

to knowledge, and specifically with the mathematical knowledge. The research is theorical 

background studies of the relationship with knowledge of Bernard Charlot, studies in 

interface psychoanalysis and education, produced by Maria Cristina Kupfer, Leandro de 

Lajonquière, beyond the studies of Sigmund Freud and Jacques Lacan in psychoanalysis 

served as subsidies in this investigation. The results suggest that the ratio of students with 

mathematical knowledge is purely institutional. The mathematics appears as a hurdle to be 

overcome and not necessarily as a knowledge that must be assimilated and shared in its 

cultural aspects. The subjective aspects can explain what the student tells about the difficulty 

of learning mathematics and the implications of subjectivity in performance occur more 

frequently in the field of the student‟s relationship with the teacher and the student‟s field of 

relationship with the mathematical content. These results lead us to reflect on the 

incorporation of subjectivity to the teaching of mathematics. 

 

Keywords: 1. Subjectivity. 2. Relationship with the mathematical knowledge. 3. I want to 

know. 4. Performance 
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                                                 Apresentação 
 

 

A pesquisadora sempre teve uma boa relação com o saber, abraçava seus cadernos e 

corria sempre para a escola, como se algo muito especial a aguardasse e que nela encontraria 

as respostas para suas questões inconscientes, nem sempre bem formuladas ou explicitadas 

com clareza e  racionalidade.  

Sua formação acadêmica sempre girou em torno das Ciências da Natureza e 

Matemática. Sua primeira graduação foi em Engenharia Geológica na Universidade Federal 

de Ouro Preto (UFOP). Após tentativas infrutíferas em busca da primeira experiência 

profissional como engenheira, iniciou-se na carreira do magistério como professora de Física 

no Ensino médio. Com a  implantação do Curso de Licenciatura em Matemática na UFOP, 

em 1998, aproveitou a oportunidade para obter formação em magistério, prestando novo 

vestibular e ingressando novamente na universidade.  

Em 2002, diplomou-se pela segunda vez, agora, em Matemática. Após aprovação em 

concurso público para o cargo de professora de Matemática do Estado de Minas Gerais, 

tornou-se professora efetiva de Matemática. 

No ano de 2003, obteve o título de Especialista em Educação Matemática no Curso de 

Especialização oferecido pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 

Desde 2007, atua no Centro de Ensino Aberto e à Distância (CEAD), na UFOP, como 

tutora em EAD no curso de Licenciatura em Matemática. 

 A vida envolveu-a novamente em suas conspirações intelectuais, conduzindo-a, em 

2008, ao Mestrado Profissional em Educação Matemática, na expectativa de encontrar 

explicações e de poder dar sentido à relação entre o aprendiz e a apropriação do conhecimento 

matemático. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Essa pesquisa surgiu de reflexões da pesquisadora, a partir do momento em que a 

Escola Estadual - onde leciona - foi inserida no “Projeto Escolas-Referência” em 2004, pela 

Secretaria de Ensino do Estado de Minas Gerais.  A partir da inserção da Escola nesse projeto, 

tornou-se necessário elaborar uma fundamentação para o seu Plano de Desenvolvimento 

Pedagógico e Institucional (PDPI). O PDPI foi um trabalho coletivo realizado pela direção, 

pedagogos, representantes dos docentes, discentes e pais de alunos da Escola. O planejamento 

foi iniciado em 2004 e teve sua conclusão em 2006. Após esses dois anos de reflexão, durante 

os quais foram avaliados as deficiências e o potencial da Escola, o PDPI foi concluído com o 

objetivo principal de construir um ensino de qualidade. Na ocasião, a pesquisadora participou 

do planejamento como docente convidada a contribuir com ele.  

Dados desse documento podem ser identificados nesta investigação, visto que ele fará 

parte do “corpus” de análise desta pesquisa, pois, com ele, inicia-se uma reflexão da 

comunidade escolar e da pesquisadora, como docente, sobre a questão do desempenho 

desfavorável dos alunos nas disciplinas em geral, e, particularmente, em Matemática.  

Considerando que o PDPI é fruto de longa reflexão da comunidade escolar, nele são 

citados alguns fatores ligados ao cotidiano escolar que a comunidade acredita influenciarem 

no desempenho escolar do aluno. Na constituição do PDPI, foram abordados aspectos da 

prática pedagógica, tais como: gestão escolar, programação sociocultural, integração escola e 

comunidade, relações interpessoais, currículo, organização do tempo escolar, processo de 

ensino e aprendizagem, atendimento diferenciado aos alunos, avaliação da aprendizagem, 

organização do espaço escolar, planejamento didático e recursos didáticos. Para cada aspecto, 

delinearam-se os problemas, as necessidades, os objetivos e programação de ações a serem 

realizadas, colocando, no seu ponto de partida, o homem como sujeito de decisão na 

expressão dialética com o mundo.  

Direcionado para o problema do desempenho desfavorável dos alunos, os 

representantes da comunidade responsáveis pela elaboração do PDPI registraram que as 

relações interpessoais entre os membros da comunidade escolar, com algumas restrições, são 

solidárias e transparentes, mas o envolvimento dos pais com a comunidade escolar é muito 

limitado. Em relação aos alunos, registrou-se que estes se apresentam sem perspectivas e sem 

entusiasmo para o estudo.  
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A organização do tempo escolar se apresentava padronizado, não atendendo às 

necessidades dos alunos que trabalhavam durante o dia e frequentavam aulas no período 

noturno. Naquela oportunidade, a utilização do espaço escolar limitava-se sistematicamente às 

salas de aula e salas de vídeo. Somente alguns professores trabalhavam, às vezes, em espaços 

formadores do entorno da escola. 

O processo de ensino-aprendizagem valorizava prioritariamente os acertos e não 

contribuía para o sucesso da aprendizagem e, sim, para o excesso de evasão, repetência e 

dependência. A avaliação da aprendizagem se referia apenas aos conteúdos específicos de 

cada disciplina, com ênfase no quantitativo, as avaliações diagnósticas eram aplicadas apenas 

no sentido de detectar as dificuldades iniciais do aluno. Não existia atendimento diversificado 

para os alunos, o professor procurava atender as dúvidas imediatas durante a aula, havendo 

necessidade de instituir um espaço específico para orientação aos alunos fora dela. No 

planejamento didático, faltava maior contextualização e interdisciplinaridade e os recursos 

didáticos eram insuficientes e pouco instigantes. 

Depois de concluído o PDPI, em 2006, a Secretaria de Educação do Estado de Minas 

Gerais (SEEMG) solicitou à escola, em 2007, um plano de intervenção pedagógica com o 

objetivo de analisar o desempenho escolar dos alunos e propor ações, dentro das 

possibilidades da comunidade escolar, que minimizassem o problema do desempenho abaixo 

do esperado. Como consequência das reflexões e ações propostas, esperava-se uma melhoria 

no desempenho escolar dos alunos. 

No plano de intervenção pedagógica, elaborado em 2007 pela escola, constava que os 

resultados dos alunos eram insatisfatórios, abaixo do esperado pelos professores e apontou-se 

o problema como oriundo de diversos fatores. Estes se referiam à desconcentração, 

desmotivação, situação social adversa, problemas de codificação, desajustes emocionais, 

hiperatividade, dificuldades de fixação, baixo nível de percepção e sociabilidade. Além desses 

fatores, havia, também, problemas referentes a métodos de estudo, grande número de alunos 

em sala de aula, e diferentes comportamentos manifestados pelos alunos, como: apatia, falta 

de acompanhamento psicológico na escola e falta de interesse de alguns pais de alunos em 

saber informações precisas sobre o regulamento interno da escola.    

Também, em 2007, foram estabelecidos e apresentados à comunidade escolar, tópicos 

dos Conteúdos Básicos Comuns (CBC) de Matemática para o primeiro e o  segundo anos do 

Ensino médio Regular Diurno, adaptados às normas dispostas pela resolução SEEMG, nº. 

833, de 24 de novembro de 2006.  
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A estrutura deste CBC possui caráter em espiral, caracterizado por um retorno a 

alguns tópicos de conteúdos já introduzidos em séries anteriores e novamente abordados com 

aprofundamento nas séries seguintes.  

Entretanto, mudanças não ocorrem „a um toque de caixa‟. Elas são difíceis e 

demandam tempo para assimilação e realização. Assim, decorridos dois anos, a escola ainda 

não havia conseguido executar o plano de intervenção pedagógica de 2007, nem adotar o 

CBC.  Em 2009, a comunidade escolar reuniu-se novamente, elaborando o segundo plano de 

intervenção pedagógica.  

Nesse segundo plano, perdura o problema do desempenho abaixo do esperado, mas 

visto de outras formas, como resultado da postura do aluno como pode ser lido no documento: 

“alunos sem limites, que transgridem as normas, não se importam com o baixo desempenho, 

não reconhecem a autoridade do professor e dos demais funcionários da Escola. Valorizam, 

em sala de aula, o não conhecer e o não aprender, não trazem material escolar, não fazem as 

atividades propostas. Alunos desmotivados, sem qualquer interesse em estudar.” 

Considerando a análise feita pelos professores, contida no PDPI e nos planos de 

intervenção de 2007 e 2009, em relação ao desempenho abaixo do esperado referente à 

aprendizagem da Matemática, concluiu-se que são os fatores subjetivos os que mais 

incomodam. É sobre eles que se deseja saber. É justamente sobre a postura do aluno em 

relação ao conhecimento matemático e suas implicações em seu desempenho que se 

direcionam os questionamentos nessa investigação. Os pontos enumerados pela comunidade 

nesses documentos forneceram indícios sobre a existência de elementos que afetam o 

desempenho escolar e que extrapolam o aspecto cognitivo.  Acredita-se que, buscando 

caminhos, poder-se-ão encontrar respostas para se compreenderem os impasses na aquisição 

do conhecimento matemático por jovens adolescentes.  

O resultado do desempenho escolar dos alunos é apontado, no PDPI e nos planos de 

intervenção pedagógica da escola, como derivado de diversos fatores. Entre eles destacam-se 

aqueles pertencentes aos alunos, tais como: a falta de motivação e de perseverança para 

realizar tarefas. No que concerne às relações interpessoais, consta que muitos alunos se 

apresentam sem perspectivas e sem entusiasmo para o estudo. 

O que levaria um aluno a estar desmotivado, desconcentrado, desinteressado, apático, 

sem entusiasmo para o estudo e sem perspectivas? Todos estes fatores direcionam para o 

sujeito-aluno, para sua subjetividade e sua relação com o saber, ponto central desta 

investigação. Dessa forma, delineou-se como objeto desta pesquisa “a relação com o saber e a 

subjetividade”, almejando compreender a relação do aluno do Ensino médio com o saber 
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matemático veiculado pela escola e com o interesse em descrever e entender as implicações 

de caráter subjetivo no desempenho escolar nesta disciplina. Devido às dificuldades 

metodológicas em quantificar um “valor subjetivo” no discurso oral de um aluno, ou nos 

documentos consultados referentes à relação do aluno com o interesse no conteúdo 

matemático, optou-se pela metodologia qualitativa para análise e compreensão desse 

fenômeno ligado à aprendizagem. 

Às vezes, o método de investigação se aproxima do rigor de uma pesquisa-ação, pois a 

motivação e a inquietação para investigar surgem, então, da experiência docente da 

pesquisadora no Ensino médio, no meio estudantil e nas avaliações do rendimento nas escolas 

mineiras. O local de investigação foi uma escola pública do interior de Minas Gerais por ser o 

ambiente de onde emergiram as indagações propostas nesta pesquisa. 

As informações sobre avaliações externas da escola, quanto ao rendimento escolar dos 

alunos, são fornecidas pelo Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública (SIMAVE) e 

pelo Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica (PROEB) ou por outras 

fontes nacionais. Há também o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), 

implementado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), e o Exame Nacional do Ensino médio (ENEM), vinculados ao Ministério da 

Educação (MEC). Esses resultados servirão de referência dentro da nossa análise para 

compreender o nível em que se encontra esta escola em relação às demais escolas do Estado. 

Quando os resultados do desempenho escolar em Matemática são analisados 

isoladamente, tanto os das avaliações internas na instituição escolar quanto os das avaliações 

externas propostas pelo Sistema de Ensino Estadual e Federal, verifica-se que “algo” se 

interpõe além do cognitivo entre “o que se ensina” e “o que se aprende”. O que se pode 

antecipar, do que é percebido intuitivamente no ambiente escolar, é que isto gera um estado 

de angústia tanto para o professor quanto para o aluno.  

Dentro da instituição escolar, constata-se que a dificuldade de compreender os 

conteúdos matemáticos tem aumentado e não se consegue detectar a origem deste problema, 

pois uma infinidade de explicações surge em momentos distintos da história da educação, 

como demonstram os trabalhos de Teresinha Nunes Carraher (2006) apresentados no livro: 

Na vida, dez; na escola zero e também o importante livro de Maria Helena Sousa Patto 

(1990): A Produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia. Intuitivamente, no 

chão da escola, remete-se a causas anteriores às séries já cursadas, ou seja, considera-se que o 

aluno não assimilou o conteúdo ensinado, por vários motivos como: falta de atenção, não 
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compreensão da abordagem feita, mudança de escola, falta de cumprimento do programa de 

conteúdos, e outros motivos além destes que serão tratados em momento oportuno.  

A busca por respostas levou a pesquisadora ao encontro de investigações realizadas 

pelo Professor Bernard Charlot e seu grupo de pesquisa sobre Educação, Socialização e 

Coletividades Locais – do departamento das Ciências da Educação da Universidade de Paris 

VIII, Saint-Denis (ESCOL), indicando que tais indagações encontram repercussões comuns 

em campos disciplinares distintos e em diferentes contextos sociais.  Essa equipe iniciou esta 

pesquisa em 1987, na França. Atualmente, o Professor Bernard Charlot encontra-se no Brasil 

dando continuidade a esse trabalho. 

Charlot (2001) afirma que, para aprender, o sujeito empírico deverá, antes, estabelecer 

uma relação com o saber. Para ele, essa questão é perceptível quando se constata que certos 

indivíduos, jovens ou adultos, têm desejo de aprender, enquanto outros não manifestam esse 

mesmo desejo.  

Isso faz refletir e admitir, mesmo que hipoteticamente, que uma boa abordagem de 

conteúdos matemáticos seja condição necessária, mas não suficiente para o aluno apreender 

um objeto matemático; que é necessário considerar a aprendizagem como dependente da 

relação que o aluno estabelece com o conhecimento em determinado momento de sua história 

escolar.  

Uma reflexão sobre as relações estabelecidas dentro da sala de aula, quais sejam, as 

relações: aluno – conteúdo matemático – professor, e dos alunos com a escola poderão 

contribuir com condições mais favoráveis à aprendizagem da Matemática veiculada no Ensino 

médio. 

Parte-se da hipótese de que o aluno adentra o Ensino médio trazendo consigo inúmeras 

dificuldades, demorando muito a se adequar às novas exigências deste nível de ensino, 

propostas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, LDB (9394/96), (BRASIL, 

1996). Dentre outras exigências, destacam-se as seguintes: ser capaz de pesquisar, de buscar 

informações, de analisá-las e de selecioná-las; ter capacidade de aprender, criar, formular, ao 

invés do simples exercício de memorização. A não adaptação a estas novas exigências pode 

estar na base da evasão e da repetência escolar. Certamente, as exigências de adaptação social 

e coletiva estão atreladas à não adaptação. 

A pesquisadora, como professora do Ensino médio, percebeu intuitivamente que a 

desvinculação com o conhecimento surge no cotidiano escolar sob múltiplas facetas, pois, 

geralmente, o aluno se apresenta aos olhos do professor como desmotivado, desinteressado, 

desatento, preguiçoso, sendo estas posturas analisadas de forma superficial pela comunidade 



18 

escolar. Portanto, serão lançadas luzes sobre esses fatores para discernir o sentido dessa 

vinculação ao cotidiano com a relação estabelecida entre o aluno e o conhecimento 

matemático. 

No intuito de identificar a relação que os alunos do Ensino médio estabelecem com o 

saber matemático e a implicação desta no desempenho escolar em Matemática, foi 

estabelecido o seguinte problema de investigação: 

Que relação os alunos do Ensino médio estabelecem com o saber matemático e qual a 

implicação desta relação no seu desempenho escolar em Matemática?   

Assim, o objetivo foi detectar a relação que os alunos do Ensino médio estabelecem 

com o saber matemático e a implicação desta relação no seu desempenho escolar em 

Matemática. O objeto de estudo foi: a relação que os alunos do Ensino médio estabelecem 

com o saber matemático e a implicação desta relação em seu desempenho escolar em 

Matemática. 

Para atingir este objetivo foram realizadas as tarefas: 

 Analisar a relação dos alunos com a Matemática escolar em comparação com a 

utilização do conhecimento matemático do cotidiano e seu reflexo no desempenho 

escolar. 

  Identificar as facilidades e as dificuldades dos alunos em relação aos 

conhecimentos matemáticos veiculados na escola. 

 Analisar o sentido subjetivo dado à importância do conhecimento matemático no 

contexto escolar; 

 Analisar o Plano de Desenvolvimento Pedagógico e Institucional e os planos de 

intervenção pedagógica: seus impactos e consequências; 

 Propor um acréscimo de saber, na visão psicanalítica, que possa ser incorporado 

aos saberes do professor e que contribua para melhorar as relações professor-

aluno, aluno-conhecimento, aluno-saber, particularmente, saber matemático. Este é 

o produto a ser oferecido aos professores de Matemática. 

Bernard Charlot (2000), Maria Cristina Kupfer (2001), Leandro De Lajonquière 

(1992) e a Psicanálise serviram de subsídios nesta investigação. Assim, a direção seguida foi 

assinalada pela Psicanálise e por Charlot (2000), aproximando do sujeito-aluno, na relação 

que estabelece com o conhecimento matemático em diferentes contextos, e as implicações em 

seu desempenho escolar.  

Visando verificar a existência de uma conexão entre a relação com o saber matemático 

e o desempenho nesta disciplina, esta pesquisa foi focada nas ações internas do sujeito, ou 
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seja, no seu “desejo de aprender” ou “não” a Matemática, exteriorizada na forma de uma 

determinada relação com o saber matemático. O termo relação empregado neste contexto 

deve ser entendido como o estabelecimento ou não de um vínculo mediado pelo “desejo de 

aprender” ou “não aprender” o conteúdo apresentado.  

Considerando que os jovens que cursam o Ensino médio possuem um 

desenvolvimento “cognitivo normal”, com algumas exceções, supõe-se que eles deveriam 

obter resultados favoráveis de desempenho, a partir das atividades escolares, considerando 

que estas são direcionadas para que o aluno obtenha êxito na apropriação do conhecimento. 

Nas aulas de Matemática, deseja-se verificar uma apropriação favorável do saber matemático, 

o que, na prática, não se verifica. Indaga-se, portanto, sobre o que se interpõe no processo de 

ensino e aprendizagem, entre o sujeito e o saber, particularmente o saber matemático. 

Enfatiza-se que compreender os aspectos subjetivos que envolvem o desempenho escolar em 

Matemática foi também uma tarefa concretizada nesta pesquisa. Motivo pelo qual foi 

considerado o sujeito desejante. Procurou-se detectar a relação do aluno com o saber 

matemático, em seu aspecto subjetivo, observando o aluno como sujeito desejante, sujeito do 

inconsciente, mobilizado pela necessidade de completar-se, de preencher a falta em si. Disto 

decorre nosso interesse pela análise do discurso numa perspectiva de orientação clínica 

psicanalítica. Procurou-se, nas entrelinhas do discurso do aluno, captar sua subjetividade, seu 

desejo de aprender ou não a Matemática através da identificação de resíduos inconscientes 

(atos falhos, fugas, bloqueios) e através também de sua relação com o outro, que é uma 

relação consigo mesmo, ou seja, em seu desejo de aprender está, inconscientemente, o sujeito 

desejante de relacionar-se com o outro, com o mundo. O desejo de ser reconhecido no mundo, 

como humano. 

Questionou-se a postura do aluno frente às situações do cotidiano, dentro da sala de 

aula, perante as informações que lhe são apresentadas e às avaliações da instituição escolar e 

da governamental. A amostra foi composta de 17 alunos do Ensino médio, convidados a 

participar da pesquisa e que aceitaram espontaneamente o convite.  Não se fez distinção de 

gênero, limitando-se à análise clínica do discurso dos alunos. Analisou-se, em seus relatos, o 

indício de uma possível relação do aluno com o saber matemático em seu discurso e como 

isso influenciou  seu desempenho em Matemática. 

Esta pesquisa caminhou, partindo de dados objetivos (entrevistas, documentos e 

observação dentro da escola), na direção da subjetividade implícita nas relações entre aluno e 

escola, professor e aluno etc., relações complexas e evidentes na interface do campo 
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educacional, e do saber da Psicanálise, e do desejo inconsciente com a relação com o saber, 

e,especificamente, a relação com o saber matemático.  

Esta dissertação constitui-se de cinco capítulos: 

O capítulo 1 refere-se à Subjetividade: influência no desempenho escolar e sua 

implicação na aquisição do conhecimento matemático. Neste capítulo, levantou-se a hipótese 

da influência da subjetividade no desempenho escolar, procurou-se compreender esse 

conceito em Psicanálise, além de outros conceitos nesse campo teórico ( que seriam utilizados 

nessa pesquisa) e como a psicanálise poderia contribuir com a educação, particularmente com 

a educação matemática. 

No capítulo 2, Visão panorâmica da educação brasileira fez-se uma breve reflexão 

sobre a evolução da educação no Brasil, até o despertar para as questões educativas, bem 

como, sobre as avaliações externas e internas à escola, de como elas se estruturam em 

instrumentos a serviço das hierarquias de excelência, ao invés das aprendizagens. Foram 

feitas, também, considerações sobre o fracasso escolar em seu aspecto subjetivo, como um 

discurso sintomático. 

No capítulo 3, Relação do sujeito-aluno com o conhecimento, apresentou-se o campo 

teórico da relação com o saber, introduzido por Bernard Charlot, para subsidiar essa 

investigação aliada ao conceito de subjetividade que caracteriza o sujeito aluno como sujeito 

desejante. 

No capítulo 4, A pesquisa, consta o tipo da pesquisa adotada, bem como a metodologia 

aplicada nessa investigação. 

No capítulo 5, Análise dos dados, é feita referência à organização dos dados e à análise 

dos mesmos, baseando-se na análise clínica do discurso dos alunos e na relação que estabelecem 

com o saber matemático. Nesse capítulo, buscaram-se avançar novas formas de interpretação da 

relação do aprendiz com o saber matemático.  

Finalmente, teceram-se as considerações finais relatando os resultados obtidos nessa 

pesquisa, a conclusão e as referências bibliográficas adotadas. 
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Capitulo 1 

 
SUBJETIVIDADE: INFLUÊNCIA NO DESEMPENHO ESCOLAR E SUA 

IMPLICAÇÃO NA AQUISIÇÃO DO CONHECIMENTO MATEMÁTICO 

 

 

1.1 – Relação com o saber, o desejo e a subjetividade. 

 

 

Ao focar as questões que envolvem a aprendizagem e suas implicações no 

desempenho escolar, provoca-se um deslocamento do que é observável e quantificável para 

um outro campo, o da subjetividade. Esta contribui com a complexidade do problema que 

envolve a dificuldade de aprendizagem em matemática e o denominado fracasso do aluno, 

expresso como não aquisição do conhecimento esperado.  

Dessa forma, o que é perceptível são as dificuldades de: atenção, concentração, 

abstração, domínio de operações básicas, transposição da linguagem formal para a linguagem 

matemática, formação e fixação de conceitos, entre outros, pois estas se apresentam 

comumente entre os alunos. Isto seria devido à dificuldade de compreensão do conteúdo pelo 

aluno, dificuldade do professor, da metodologia, da falta de recursos pedagógicos? Ou, 

principalmente, fruto da postura íntima assumida pelo aluno frente ao saber?  

Afinal, é possível identificar em qual momento estabelece-se uma lacuna na aquisição 

do conhecimento matemático? E por quê? Haveria um momento que antecede a conexão com 

o saber que está fora do controle das ações pedagógicas do professor? Dependendo da ação do 

sujeito, em determinado momento da aprendizagem, podem ocorrer reflexos em seu 

desempenho escolar?  Seja qual for a resposta, ela só poderá estar no campo da subjetividade, 

pois, intuitivamente, caminha-se na direção do sujeito-aluno, do sujeito-professor ou na 

relação sujeito-aluno e sujeito-professor.  

Acredita-se que uma reflexão mais conceitual sobre as relações estabelecidas na 

instituição escolar, analisando a interação aluno-matemática-professor e estes com a 

instituição escolar, possibilite vislumbrar diferentes condições de aprendizagem. Isso pode 

contribuir para compreender o fracasso escolar em Matemática e a evasão escolar provocados, 

muitas vezes, pelo papel excludente assumido pela Matemática, refletido nos resultados 

desfavoráveis de desempenho obtido pelos alunos nas avaliações de aprendizagem.  
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Vários estudos sobre o fracasso escolar e evasão têm buscado encontrar respostas para 

inúmeras questões que permeiam as causas do fracasso do aluno. Para Carraher (2006), o 

fracasso escolar é visto como o fracasso da escola.  

Estudos, como os de Patto (1999), consideram que o fracasso escolar se produz no 

interior das relações cotidianas do universo escolar. Para Kupfer (2001), o fracasso escolar 

surge como uma articulação entre o sintoma social e o sujeito. 

De forma mais radical, Charlot (2000, p. 16) afirma que “o fracasso escolar não existe, 

o que existe são alunos fracassados, situações de fracasso, histórias escolares que terminam 

mal” e que são estes fatos que devem ser analisados, pois não considera o fracasso escolar 

como objeto de pesquisa e sim, como objeto de discurso, portanto, sem função analítica. Um 

discurso que denuncia a evidência de uma posição político-teórico face ao problema. Entende-

se que na base do fracasso escolar e da evasão escolar esteja uma determinada relação com o 

saber ligada à história de vida de cada criança, de cada jovem. 

O conceito da “relação com o saber” remete ao conceito de desejo, de sujeito desejante 

(CHARLOT, 2000), mas, também, de subjetividade, que é a expressão da complexidade que 

envolve o processo de ensino e de aprendizagem por relacionar, nesta perspectiva conceitual, 

a noção de sujeitos do desejo, originária da teoria do inconsciente apresentada por Sigmund 

Freud (1856).  Charlot (2000, p. 80) apresenta várias definições de relação com o saber e 

informa que o “importante não é a definição‟ em forma‟ que se adota, mas, sim, a inserção do 

conceito de relação com o saber em uma rede de conceitos”. Assim, adotou-se, nesta 

investigação, a seguinte definição: “A relação com o saber é o conjunto (organizado) das 

relações que um sujeito mantém com tudo quanto estiver relacionado com “o aprender” e o 

“saber” (ibid. 80)” e a relação com o saber matemático como o conjunto organizado das 

relações que o aluno mantém com tudo quanto estiver relacionado com “o aprender” e o saber 

matemático. Nesse contexto, considerou-se importante analisar as relações família-escola no 

discurso do aluno, as relações do aluno com a escola, com os colegas, com os professores de 

Matemática, com o conteúdo de Matemática e procurou-se estabelecer uma correlação com o 

desempenho escolar em Matemática. 

Para detectar o sujeito desejante, o sujeito do inconsciente, procurou-se identificá-lo 

em sua subjetividade presente nas entrelinhas do seu discurso numa perspectiva psicanalítica. 

A percepção da relação com o saber, e, particularmente, com o saber matemático, foi 

fundamentada na condição antropológica (Charlot, 2000). Numa perspectiva antropológica 

Charlot (2000) sustenta que, ao nascer, o ser encontra um mundo já estruturado do qual ele 

deve apropriar-se, o que implica no conceito de desejo. Esse desejo é o desejo do outro, é o 
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desejo do mundo, desejo de si próprio para se constituir humano como o outro.  Para Charlot 

(2000), o desejo de saber (ou de aprender) não é senão uma das formas de desejo que advém 

quando o sujeito experimentou o prazer de aprender e saber. 

Segundo Fernando González Rey (2005), a subjetividade seria um sistema de 

produção e de organização de sentidos.  Ela surge como um novo tipo de qualidade da psiquê, 

sensível a múltiplas formas de registros socioculturais. Esse sistema tem como unidade 

central as configurações de sentido que integram o atual e o histórico em cada momento de 

ação do sujeito nas diversas áreas de sua vida. Dessa forma, o sujeito é categoria fundamental 

a ser considerada na produção e no registro dos saberes culturais socialmente compartilhados. 

Ele comparece com sua subjetividade e a desenvolve na relação que estabelece com o mundo. 

Rey (2005, p. 35) define a subjetividade como 

  

 

um sistema em desenvolvimento, no qual as novas produções de sentidos 
constituídos nas atividades do sujeito influenciaram o sistema de configurações da 

personalidade, não de modo imediato, mas de modo mediato nos processos de 

reconfiguração que acompanham a constante processualidade dos diferentes 

sistemas de atividades e de relações do sujeito. (Rey, 2005, p. 35) 

 

 O conceito de subjetividade envolve um outro conceito que é o da complexidade, 

complexidade cujo sentido não deve ser confundido com complicado, pois o que é 

complicado poderia se tornar simples utilizando algumas operações de fracionamento o que 

não é possível com o que é complexo. Para Albertina Mitjáns Martinez (MARTINEZ, 2005, 

p. 5), a complexidade “constitui um modo de compreender a realidade no qual é reconhecido 

o caráter desordenado, contraditório, plural, recursivo, singular, indivisível e histórico que a 

caracteriza”. Desta forma, tem-se uma noção da complexidade que envolve as relações 

desencadeadas na escola, na sala de aula, entre os sujeitos que a compõem, entre estes e o 

saber veiculado na escola.  

Para Francisco Moura (2006, p. 120-121), “falar de subjetividade é anunciar a 

existência de uma complexidade existente num outro plano de realidade. [...] Analisar a 

subjetividade é saber trabalhar com fenômenos que não são perceptíveis a olhos nus”, mas 

que, no entanto, influenciam as nossas relações sociais e, no contexto escolar, é fator 

preponderante na relação professor-aluno. 

Compreender como a relação com o saber e a subjetividade influi no desempenho 

escolar poderá nos auxiliar na percepção da complexidade que envolve o processo de ensino e 
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de aprendizagem da Matemática. A subjetividade está na base dos fenômenos do 

inconsciente. Segundo Maria da Graça Chamma Ferraz e Ferraz (2001, p.23), 

 

 

os conteúdos inconscientes, embora estejam exilados em uma região psíquica 

inacessível à consciência, têm um grande poder de interferência na vida do 

indivíduo.[.. Os conteúdos inconscientes representam as pulsões que não foram 

satisfeitas e permanecem intensamente investidos pela energia pulsional, ou seja, 

buscam incessantemente retornar à consciência em busca de satisfação.) 

 

Dessa forma, esses conteúdos inconscientes agem sobre o indivíduo no seu dia a dia 

sem que ele próprio perceba e possa controlar o processo. Há de se admitir que conteúdos 

inconscientes possam estar influindo nos problemas de aprendizagem tão comuns em relação 

ao conhecimento matemático e que se manifestam no modo com  que os alunos se relacionam 

com os conteúdos matemáticos e com as atividades relacionadas à aprendizagem da 

Matemática. Acredita-se que uma análise do discurso, numa perspectiva de orientação clínica 

psicanalítica, poderá contribuir para detectá-los no discurso dos alunos e orientar professores 

de Matemática a realizar intervenções de caráter subjetivo que favoreçam uma mudança na 

relação do aluno com a Matemática de modo a contribuir na melhoria de seu desempenho 

nessa disciplina.  

 

 

1.2 – Educação e Psicanálise.    

 

 

Ao procurar uma possível conexão entre Psicanálise e educação, é necessário insistir 

em alguns conceitos. Inicialmente, introduziu-se a questão sobre o verdadeiro significado de 

educar. De certa forma, chegou-se à dedução de que a educação de um humano está no cerne 

da visão psicanalítica do sujeito. Pois, é pela educação que o adulto marca seu filho, o 

“recorta”, confere a ele uma identidade, o investe da cultura e faz com que ele se reconheça 

como indivíduo no mundo, ou melhor, que se reconheça no outro. À medida que o infantil é 

impelido a aprender, ele se lança no desejo do outro a fim de ser desejado e preencher sua 

falta. Na medida em que o sujeito (re)constrói o conhecimento no campo do outro, as ações 

são, efetivamente, engendradas desde “fora” ou, em outras palavras, as aprendizagens 

resultam possíveis graças à “presença” do outro (LAJONQUIÈRE, 1992). O sujeito que assim 

vai se constituindo é o sujeito do inconsciente, sujeito do desejo, desejo que representa a falta, 
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a eterna incompletude do ser que o impele a explorar o meio em busca do objeto perdido que 

o complete. Nesta busca ele será obrigado a aprender. Logo, aprender é uma necessidade 

vital.  

O aprendizado do infantil depende do adulto que o sustenta em suas primeiras buscas. 

Mas essa busca não se encerra na infância, ela é a própria vida em si.  Compreende-se, então, 

que o 

 

 

aprender e o viver são como duas faces de uma mesma moeda. [...] O sujeito vive 

porque, em última instância, alguém o sustenta, isto é, há um outro que o pulsiona 

permanentemente a continuar vivendo. O outro o pulsiona e, de certa forma enfia 

no seu organismo as pulsões (sempre parciais) para que assim realizem seu trabalho 

silencioso de fazer avançar o sujeito sempre um pouco mais. (LAJONQUIÈRE, 

1992, p. 184). 

 

Aprender é “passar do não-domínio para o domínio” (CHARLOT, 2000, p.70). 

Domínio de uma atividade cotidiana, domínio do saber historicamente constituído e 

socialmente compartilhado. Como consequência, saber é ter domínio do mundo, logo 

apropriar-se do saber matemático é apropriar-se de parte considerável deste mundo, pois este 

saber está na base de grande variedade de saberes compartilhados pelo outro. Logo entende-se 

que o conhecimento matemático veiculado pela escola é algo vital para a inserção no social, 

para sobrevivência no mundo globalizado, onde o conhecimento tem seu devido valor. 

Entende-se que o aprendizado da Matemática deve ocorrer dentro da escola, sustentado pelo 

professor em seu desejo de ensinar e de compartilhar o saber do mundo com o aluno.  O 

Homem não nasce pronto, necessita ser educado para atingir sua condição antropológica, 

necessita aprender. Além da educação familiar, ele necessita apropriar-se do saber do mundo 

para definir seu espaço, sua independência relativa e sua liberdade. Acredita-se ser este o 

papel da escola, um local onde o conhecimento culturalmente compartilhado seja reconstruído 

e se expanda. Essa condição humana do sujeito de aprender, de conhecer e ser reconhecido é 

que o caracteriza como sujeito desejante. Esse desejo é “Desejo de si, desse ser que lhe falta, 

um desejo impossível de saciar, pois saciá-lo aniquilaria o homem enquanto homem” 

(CHARLOT, 2000, p. 52). Analisando o sujeito-aluno como o sujeito do desejo, em sua 

constituição psíquica, poder-se-á adquirir um entendimento de que outros elementos poderão 

estar presentes no cotidiano da sala de aula, influenciando as aprendizagens. Para Lajonquière 

(1992, p. 184), 
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as aprendizagens têm lugar porque há um adulto que pede ao sujeito que conheça 

uma ou outra coisa.[...]. Porém, o pedido do adulto [...] põe em jogo, em última 

instância, a articulação de uma demanda de incondicionalidade ou de amor e a 

realização de um desejo. O adulto deseja o desejo da criança que, por sua vez, 

deseja que aquele o deseje. [...] Todo sujeito deseja fazer-se desejar por outro e, 

nessa empresa, todos acabam se amarrando uns aos outros, afinal de contas, ao 

desejo do Outro. (LAJONQUIÈRE, 1992, p. 184), 
 

O professor, em seu desejo de ser professor, deseja que o aluno deseje o objeto do 

conhecimento que ele oferece, mas isso nem sempre ocorre. Muitas vezes, professores e 

alunos comparecem à sala de aula desprovidos desse desejo. Então, para que escolas, para que 

aprender Matemática? O que fazem professores e alunos dentro da sala de aula se o objeto do 

conhecimento, particularmente o objeto matemático, não é objeto do desejo? Mas se existem 

professores de Matemática é porque o objeto matemático foi e continua sendo, em 

determinadas circunstâncias, objeto do desejo. Intui-se que os elementos subjetivos sempre 

estiveram presentes, mas até então não têm sido levados em consideração. Quando se 

relembra o processo histórico de constituição da Educação no Brasil e, particularmente, da 

Educação Matemática, percebe-se que elementos subjetivos ainda não foram considerados 

como influentes no processo de aquisição do conhecimento matemático. Talvez a questão 

fundamental seja: Por que se necessita desejar dominar a Matemática? Se, em algum 

momento da sua trajetória escolar, algum professor despertou no aluno este desejo, um traço 

de identificação ocorreu com este professor, tornou-se possível a transferência do 

conhecimento. Um campo de possibilidades se abriu para o aluno, que buscou 

inconscientemente, no aprendizado da Matemática, ser reconhecido, desejado pelo seu 

professor, depois pelos colegas, pela família, pelo outro. E essa busca continua depois como 

professores de Matemática. Qual é o desejo que mobiliza os professores de Matemática? Se 

conseguir responder a esta pergunta, talvez seja possível despertar o desejo no aluno de se 

mobilizar na direção de conhecer o objeto matemático que é ensinado. Muito mais que 

desenvolver o raciocínio lógico, é necessário mobilizar o sujeito-aluno, esta espécie de sujeito 

desejante, fazendo com que este invista determinado “quantum” de afeto sobre o objeto 

matemático. Talvez seja necessário, em algumas circunstâncias, facultar ao aluno perceber o 

sentido e o prazer de aprender Matemática de forma mais ampla, por exemplo, como condição 

necessária de sua inserção no mundo e de reconhecimento pelo grupo humano ao qual 

pertence.  

A Psicanálise poderá auxiliar a educação a compreender os elementos subjetivos em 

jogo no processo educativo, ao demonstrar que esta é atravessada pelo inconsciente individual 

do sujeito-aluno em qualquer nível de sua formação. Como a educação ocorre em um campo 
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social onde comparecem a instituição família, a instituição escola e a sociedade culturalmente 

constituída, ela está permeada pela resultante das articulações coletivas e subjetivas que 

ocorrem em seu interior. É possível falar da existência de um inconsciente coletivo, de um 

desejo articulado no discurso proferido no seio dessas instituições. Em seu interior, 

particularmente dentro da sala de aula, articulam-se os desejos dos alunos na busca incessante 

do objeto do desejo que poderá ser o objeto do conhecimento oferecido pelo professor ou 

outro qualquer, desde que lhe dê prazer, que alivie sua tensão interior.  A Psicanálise poderá 

contribuir para a compreensão da falta de atenção, desinteresse, desmotivação e de erros 

recorrentes originados por algum motivo inconsciente, fazendo com que a atitude equivocada 

do aluno perante o conhecimento matemático se repita “ad infinitum”. Para Lajonquière 

(1992), as vicissitudes que um jovem enfrenta para aprender estão na ordem dos conteúdos 

inconscientes e, muitas vezes, emergem como sintomas, criando os problemas de 

aprendizagem. Os saberes que a Psicanálise oferece sobre o psiquismo humano poderão 

contribuir com o professor de Matemática para compreender as vicissitudes que o jovem 

enfrenta na aprendizagem dessa disciplina. Ao desejar apropriar-se desses saberes, o professor 

de Matemática poderá mobilizar-se com maior conhecimento de causa para ajudar o aluno a 

transpor tais barreiras inconscientes. Dessa forma, quem sabe, desapareceriam os fantasmas 

que assombram as aulas de Matemática e as aprendizagens poderiam se efetivar.  

Na busca de compreender as ações do sujeito aluno como sujeito desejante e suas 

implicações na aprendizagem da Matemática, admitiu-se, hipoteticamente, que a disposição 

íntima do aluno em relação ao conhecimento influencia sua aprendizagem e propicia 

condições de desempenhos favoráveis ou abaixo do esperado. Pergunta-se: Qual o desejo que 

o move a cruzar os portões da escola? O que busca na instituição escolar? Qual a expectativa 

de receber novas informações? Será que chega com disposição para assimilá-las? Qual a sua 

percepção do ambiente? Este ambiente propicia a sua concentração, o seu desligamento da 

vida comum e provoca uma imersão no mundo de um conhecimento formal? Ou, pelo 

contrário, o ambiente o incita a uma fuga mental? Qual a relação que estabelece com seus 

colegas de sala e com o professor? Qual a relação que estabelece com as informações que lhe 

chegam através da instituição?  Essa investigação não tem a pretensão de responder todos 

esses questionamentos, mas de encontrar algumas respostas. 

Dessa forma, desejou-se conhecer a existência do campo de subjetividade constituído, 

dentro da unidade de ensino, pelas relações estabelecidas pelos sujeitos que a compõem e, 

particularmente, as relações estabelecidas entre o sujeito-professor e o sujeito-aluno na sala de 

aula, e as relações do sujeito-aluno com o saber, particularmente o saber matemático. Os 
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resultados do baixo desempenho em Matemática, apontados nas avaliações externas do SAEB 

e do SIMAVE/PROEB, bem como os obtidos das avaliações internas da escola, como citados 

no PDPI e no plano de intervenção pedagógica da escola, apontam para uma divergência entre 

o que fora ensinado e o que fora aprendido que escapa ao controle do professor, do aluno, da 

escola e aponta para fora do campo do observável. Sem penetrar nos fatores subjetivos, que 

influenciam no processo e que não são factíveis de medida em avaliações internas e externas 

do desempenho escolar, não é possível aproximar da compreensão do fenômeno e muito 

menos almejar amenizá-lo.   

Ao analisar a relação com o saber matemático e a subjetividade que envolve o 

processo de aprendizagem da Matemática, a pesquisadora buscou compreender situações 

muito comuns nas aulas de Matemática que, há muito tempo, distanciaram tanto o professor, 

quanto o aluno, do objetivo maior que é o da efetivação da aprendizagem matemática. As 

salas de aula tornaram-se palco, onde todos fazem parte de uma grande encenação instituída 

no processo histórico que constitui o sistema de ensino nacional, particularmente o ensino 

público. Assimilou-se o discurso da quantificação da aprendizagem, medida através de 

desempenhos favoráveis ou desfavoráveis dos nossos jovens. Atribuiu-se isso a fatores 

externos à unidade de ensino e acostumou-se com as explicações que constituíram um 

discurso crônico, impedindo o aprofundamento nas causas do problema. Propôs-se, também, 

nesta investigação, uma reflexão sobre a prática educativa do professor de Matemática. Nesse 

caso, a Psicanálise e os campos teóricos que nela se embasam demonstram autoridade para 

fazer compreender os papéis que assumem o professor e o aluno nessa relação sintomática e 

destes com o saber. Fez-se necessário, primeiramente, constituir este conceito de 

subjetividade, e questionar sobre a existência de elementos subjetivos que influem nos 

resultados das aprendizagens em Matemática e procurar identificá-los, elementos muito pouco 

estudados como causa de desempenhos abaixo do esperado, justamente pelo fato de ser de 

difícil apreensão através de métodos quantitativos e avaliativos em massa.  Tânia Cristina 

Baptista Cabral (1998) propõe que se indague o porquê de tantos alunos não aprenderem, 

apesar de tantos esforços, e, afinal, o que eles aprendem. Esses questionamentos poderão 

orientar uma reflexão sobre a didática da Matemática. Nesta pesquisa, percorreu-se o campo 

teórico da Psicanálise e das relações com o saber com o objetivo de melhor entendê-lo e 

aplicá-lo agora para interpretar os papéis assumidos pelo professor e pelo aluno nas aulas de 

Matemática. Nas aulas de Matemática, ouvem-se discursos como: Eu me esforço, professora, 

mas não consigo aprender a Matemática, mas apenas falam a partir de suas posições de 

vítimas. Outros realmente se esforçam, mas esbarram em obstáculos, fantasmas difíceis de 
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serem removidos, pois não podem ser vistos de forma objetiva. Outros repetem: Eu quero 

aprender Matemática, mas não movem um dedo para isso. Outros, sem nada dizerem, 

digerem o objeto oferecido e aprendem e surpreendem. E, ainda, outros causam surpresa, pois 

nos raros momentos em que estão conectados, rapidamente dominam o assunto. Pois bem, 

procurou-se compreender que tipo de relação é essa que o aluno estabelece com o 

conhecimento, particularmente com o conhecimento matemático, para então, fazer uma leitura 

do seu desempenho. 

 

 

1.3 - Contribuições da Psicanálise para compreensão da subjetividade 

 

 

 Ao aceitar o desafio de identificar elementos subjetivos que poderiam influenciar o 

desempenho do aluno em Matemática, tornou-se necessário transitar por vários campos. A 

relação com o saber surge como um campo propício, abrindo um leque de possibilidades por 

onde se poderia iniciar este caminho. Esse campo remeteu à idéia de sujeito desejante e, para 

compreender essa noção, mergulhou-se na noção de sujeito do inconsciente, da subjetividade 

e da complexidade inerente ao processo de subjetivação. Tornou-se necessário apropriar-se de 

conceitos psicanalíticos para embasar uma interlocução entre estes saberes, de modo que 

pudesse construir uma ponte que levasse a dialogar com as vicissitudes que o jovem enfrenta, 

ao se deparar com o conhecimento matemático; vicissitudes estas que se intuiu estarem 

relacionadas com questões íntimas ligadas à constituição do sujeito, e influenciando a 

aprendizagem da Matemática, com consequente implicação em seu desempenho escolar. 

A Psicanálise surge como importante campo teórico de sustentação desta pesquisa, à 

medida que se aproxima do campo da subjetividade, do sujeito desejante, determinante da 

relação com o saber. Segundo Rey (2005, p.36), 

 

 

a Psicanálise passou a ser uma referência universal para o tema da subjetividade, 

praticamente em todas as esferas das ciências sociais, o que teve a ver, entre outras 

coisas, com o fato  de fornecer informação sobre os processos complexos do mundo 

do sujeito, pouco elaborados pela psicologia e pelas ciências antropossociais em 

geral (REY, 2005, p.36). 
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Desta forma, entende-se que esse campo é que poderia facultar compreender a relação 

estabelecida pelo sujeito-aluno e o saber matemático e suas implicações em seu desempenho 

escolar; pois, neste caso, está-se defronte do sujeito desejante.  Objetiva-se apropriar de 

conceitos psicanalíticos para ver o aluno numa perspectiva além da imagem que é apresentada 

no cotidiano da sala de aula, para além de sua dimensão puramente cognitiva e do raciocínio 

lógico matemático. Se a diversidade de capacidades de apreensão cognitiva aparece como 

fator complicador para o professor da escola pública, maior desafio o aguarda quando 

conseguir enxergar a questão da subjetividade, que constitui o sujeito-aluno e compõe o 

quadro de complexidade estampado na sala de aula.  O professor de Matemática, 

comprometido com sua atividade, que se incomoda com os resultados desfavoráveis obtidos, 

poderá obter nos campos da relação com o saber, da Psicanálise e, consequentemente, no 

campo da subjetividade e da complexidade que a compõe, subsídios para melhor agir e 

interagir nas aulas de Matemática e, quiçá, obter melhores resultados de aprendizagem 

Matemática com desempenho possivelmente mais favorável. No discurso de seu aluno, 

poderá perceber uma outra mensagem que este não deseja que se torne explícita. Poderá ver 

uma escrita muito além do erro apresentado na resolução de um problema. Para subsidiar 

estes saberes, torna-se necessário uma melhor compreensão do sujeito do inconsciente. 

Quando Freud abandona o método catártico e evolui para a associação livre, ele cria a 

possibilidade de apreensão do sujeito do inconsciente através de seu discurso. Não se pretende 

sugerir que sejam substituídas as carteiras por divãs. Nesta investigação, a pesquisadora 

objetiva contribuir para a aprendizagem com sua experiência, aliada à visão humana e à 

afetividade que procura incorporar em sua atividade profissional. Acredita-se que o 

envolvimento com o processo educativo, principalmente, quando se trata do ensino e da 

aprendizagem em Matemática, é relevante para que o aluno desperte em si o desejo de 

aprender.  Concorda-se com Kupfer (2001, p.128) que “a entrada em cena do sujeito, 

determinado por uma história bastante particular, efeito do seu encontro com a linguagem, faz 

pensar na necessidade de nos debruçarmos sobre cada criança”. Acrescentar-se-ia aqui, sobre 

cada jovem, na tentativa de acompanhar com eles seu “modo peculiar de aprender ou de não 

aprender” a Matemática. Ela ainda afirma que esse “debruçar” poderá incomodar, “mas a 

visão psicanalítica do sujeito nos auxilia a dimensionar o grau de complexidade do processo 

educativo”, pois ao se considerar os fatores subjetivos, ou seja, a ação do sujeito do 

inconsciente, a complexidade estará presente no processo e o influenciará, escapando do 

controle do sujeito cognoscente. Será necessário, então, atentar para o fato de que situações 

traumáticas ocorridas na história escolar do jovem em relação à aprendizagem de Matemática, 
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além de outras situações ocorridas fora do ambiente escolar, poderão afetar muito mais a 

aprendizagem em Matemática e, consequentemente, o seu desempenho do que se possa 

imaginar. 

 

 

1.3.1 - Psicanálise como campo de saber do sujeito do inconsciente. 

 

 

A Psicanálise nasceu no século XIX, atravessou o século XX e chegou ao século XXI, 

com possibilidades de prover alicerces capazes de orientar ações pedagógicas no sentido de 

saber lidar com o sujeito aluno como sujeito do desejo.  Poder-se-ia perguntar: Como uma 

teoria como esta poderia auxiliar depois de mais de um século de existência? Primeiro, porque 

passou pela prova do tempo e, também, por reunir-se hoje maior capacidade de entendimento 

do pensamento de Freud, longe de preconceitos e querelas acadêmicas da época. Freud era o 

gênio que desconhecia a própria genialidade e que, ao mesmo tempo, era impulsionado por 

ela. Todo o seu potencial aflorou lentamente de maneira imperceptível a ele próprio. E o 

envolveu pelos seus oitenta e três anos de existência. 

Apoiou-se em Charcot, grande mestre francês, com o qual teve a oportunidade de 

conviver em Paris e aprender sobre a histeria. Voltando a Viena, escreveu seu primeiro 

trabalho sobre hipnotismo, apresentando-o aos membros da Sociedade Psiquiátrica de Viena, 

os quais não viam bem a utilização dessa técnica.  Freud não abandonou suas experiências 

com a hipnose, continuava tratando seus pacientes segundo ela, mas seu senso de investigação 

logo fez com que percebesse que muitos pacientes eram refratários à hipnose. Começou, 

então, a procurar um método terapêutico diferente do catártico, que consistia em ampliar o 

campo de consciência do paciente. O trabalho de Freud legou à humanidade a compreensão 

sobre a constituição psíquica do sujeito, possibilitando conhecer os fenômenos subjetivos. 

 

 

1.3.2 – Constituição psíquica do sujeito – conceitos relevantes 

 

 

Neste momento, faz-se necessário enfatizar alguns conceitos para melhor apreensão do 

campo do saber da Psicanálise e utilizá-lo na compreensão da subjetividade.  A primeira 

premissa fundamental da Psicanálise é o que é consciente e o que é inconsciente.  Freud 
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propôs uma topologia da mente, definindo três campos puramente descritivos: o Consciente 

(Cs), o Pré-consciente (Pcs) e o Inconsciente (Ics). O consciente, ou o “estar consciente”  

 

 

repousa na percepção do caráter mais imediato e certo. A experiência demonstra 

que um elemento psíquico (uma idéia, por exemplo) não é, via de regra, consciente 

por um período de tempo prolongado. Pelo contrário, um estado de consciência é 

caracteristicamente, muito transitório (FREUD, 1996, p. 27).  

 

O Pré-consciente refere-se ao latente que pode tornar-se consciente a qualquer 

momento. Considerando suas experiências, Freud (1996) presumiu que existem idéias ou 

processos mentais muito poderosos que podem produzir na vida mental todos os efeitos que 

as idéias comuns produzem, embora eles próprios não se tornem conscientes. Estas idéias 

constituem o reprimido e, para Freud, é o protótipo do Inconsciente. Assim, ele denominou de 

repressão ao estado em que às idéias existiam antes de se tornarem conscientes e a força que 

institui a repressão e a mantém é percebida como resistência durante o trabalho de análise.  

O aparelho psíquico é dividido em três instâncias psíquicas: O id, o ego e o superego. 

À medida que ocorre o desenvolvimento psicológico, uma parcela do id se desdobra em ego e, 

posteriormente, parte deste se desdobrará no superego. 

O ego forma uma parte muito específica do id e, em contacto com a realidade, 

desempenha as funções de relação do organismo com o meio ambiente circundante, quer 

dizer, com a realidade social e cultural. Segundo Ferraz e Ferraz (2001), o ego deve ser 

entendido como uma região de preservação do psiquismo, também chamada de consciência. 

Região onde as solicitações do id serão avaliadas para serem atendidas ou postergadas de 

acordo com as possibilidades reais. Desta forma, o princípio de realidade poderá ser acionado 

para substituir o princípio do prazer. 

O superego é a formação mais tardia do aparelho psíquico, constituído pela 

interiorização ou assimilação das normas culturais que regem uma sociedade, e que a criança 

recebe através das instituições (família, escola, etc.).  

Estas instâncias se interpenetram, gerando conflito psíquico onde o ego procura 

manter o equilíbrio em meio a solicitações contraditórias. Fica claro, a partir daí, que o ego 

não se apresenta totalmente consciente. Ele sofre as investidas do id que o pressiona a fim de 

se satisfazerem e este procura inconscientemente atender-lhe. Por outro lado, sofre a 

influência constante do superego que o incita ao cumprimento das normas, e o mundo exterior 

o solicita em suas múltiplas exigências de relações.  
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Ao estruturar a teoria psicanalítica, Freud formulou dois princípios de funcionamento 

do aparelho psíquico: O princípio do prazer e o princípio da realidade. 

Segundo o princípio do prazer, o ser humano tem uma tendência inata para o prazer. 

Refere-se à busca de redução de tensões internas, à recuperação do equilíbrio psíquico, a cada 

vez que o psiquismo é mobilizado por objetos internos ou externos a ele. No pensamento de 

Freud, prazer é a sensação que vem pela redução de excitação no ego. Quando o ego recebe 

sinais de excitação sai em busca de sua redução através de uma ação dirigida a um objeto. 

Mais tarde, Freud admitiu que fosse incorreto afirmar sobre predominância do princípio do 

prazer sobre o curso dos processos mentais e considerou que 

 

 

o máximo que se pode dizer, portanto, é que existe na mente uma forte tendência no 

sentido do princípio do prazer, embora essa tendência seja contrariada por certas 

outras forças ou circunstâncias, de maneira que o resultado final talvez nem sempre 

se mostre em harmonia  com a tendência no sentido do prazer. (FREUD, 1996, 

p.19) 

 

Freud percebeu em suas pesquisas que são inúmeras as vezes que o princípio do prazer 

é impedido, ou pelo menos é compelido a adiar atingir seu objetivo. Dessa forma, 

concomitante ao princípio do prazer, surge o princípio da realidade. Este refere-se à tendência 

do psiquismo de adequar o momento e a forma de satisfação das pulsões de acordo com as 

exigências sociais. Representa a realidade exterior ao indivíduo, ou seja, o conjunto de 

normas, costumes, instituições, etc. (a sociedade), que o impede de satisfazer o seu impulso 

inato de procurar o prazer (BOSCH, 1979, p. 143). O princípio de realidade transforma o 

princípio de prazer – enquanto movimento de caráter urgente – em movimento calculado em 

função da defesa do psiquismo em geral. Nem todas as pulsões podem ser satisfeitas com a 

urgência e na forma com que se produzem.  O princípio da realidade  

 

 

não abandona a intenção de fundamentalmente obter prazer, não obstante, exige e 

efetua o adiamento da satisfação, o abandono de uma série de possibilidades de obtê-

la, e a tolerância temporária do desprazer como uma etapa no longo e indireto 

caminho para o prazer. (FREUD, 1996, p.21) 

 

Para o princípio da realidade, as pulsões devem ser controladas para não colocar em 

risco a integridade do aparelho psíquico.  Em seu estudo “Além do princípio do prazer”, 

Freud analisou uma tendência de repetição em pessoas portadoras de neurose traumática e, 

posteriormente, passou a examinar o método de funcionamento empregado pelo aparelho 
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mental em uma de suas primeiras atividades normais na brincadeira das crianças. Ele cita uma 

brincadeira inventada por uma criança de um ano e meio que aceitava, sem choros e 

reclamações, a partida de sua mãe, e que ele teve oportunidade de acompanhar e analisar o 

fato. A criança possuía um carretel preso a um cordão e não brincava com o carretel como se 

fosse um carro. Sua ação era a de segurá-lo pelo cordão e com muita habilidade o arremessava 

para frente, pronunciando um sonoro ‟ó-ó-ó‟ de modo que ele desaparecia entre o cortinado 

de sua cama, para depois puxá-lo, por meio do cordão, saudando seu reaparecimento com um 

alegre „dá‟(ali). A brincadeira completa caracterizava o desaparecimento e o retorno, a partida 

dolorosa da mãe e o prazer de tê-la de volta. Para Freud a interpretação do jogo tornou-se 

clara. “Ele se relacionava à grande realização cultural da criança, à renúncia instintual (isto é, 

a renúncia à satisfação instintual) que efetuara ao deixar a mãe ir embora sem protestar” 

(FREUD, 1996, p. 26). Além disso, Freud percebeu na brincadeira das crianças “um desejo 

que as domina o tempo todo: o desejo de crescer e poder fazer o que as pessoas crescidas 

fazem” (FREUD, 1996, p. 27).  

Dessa rápida alusão ao trabalho de Freud, retira-se um aprendizado importante sobre a 

repetição e o gozo que, posteriormente, Lacan utilizaria ligando-os aos estudos de Ferdinand 

de Saussure, sobre Lingüística, inaugurando, assim, a possibilidade de interpretar o 

inconsciente através da linguagem e do modo subjetivo que o sujeito utiliza para apreender as 

situações reais. Dessa forma, o sujeito do inconsciente lança-se no mundo real em busca do 

objeto do desejo, que supra sua falta inicial, ao encontrar um objeto que ele julga ser o objeto 

do desejo, envolve-o em sua subjetividade para apreendê-lo, vivenciando a sensação de 

prazer, e, ao experimentar o gozo, repete essa experiência infinitamente. 

 

 

1.3.3 – Constituição do objeto do desejo 

 

 

Em Psicanálise, sujeito e desejo são conceitos que se interpenetram constituindo a 

subjetividade, manifestação da psique humana. Será no Estádio do Espelho que poderemos 

ver a constituição do objeto do desejo implícito no desejo do outro. No Estádio do Espelho, o 

bebê “vê” sua imagem porque o olhar da mãe (primeiro outro a encarnar o outro) dá 

sustentação ao acontecimento. A criança “se vê” através dos olhos da mãe.  A criança se 

agarra a esta imagem porque é assim que se faz objeto de desejo materno (LAJONQUIÈRE, 

1992) 
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 Para Lacan, o desejo do adulto é movido pela busca do objeto faltante. O psiquismo 

funciona pela falta, como em um quebra- cabeças onde deve haver uma casa vazia para que o 

sistema funcione. O desejo é lugar de ausência, de um objeto que falta em seu próprio lugar 

(FERRAZ e FERRAZ, 2001, p. 46). Logo poderíamos entender que o objeto do desejo é o 

que se acredita suprir a falta. 

O outro, o mundo representado, só aparece após a emergência do terceiro termo, o pai 

(acontece com as incursões paternas aos momentos de relação mãe-criança). Esse outro 

lacaniano é simbólico; é re-apresentação do mundo à consciência. (FERRAZ e FERRAZ, 

2001, p. 46). 

O desejo, em Psicanálise, representa “estar em falta” (LAJONQUIÈRE, 1992, p. 156). 

Uma lacuna a ser preenchida. A busca do objeto do desejo para preencher um vazio 

estabelecido em algum momento da histórica evolução humana. Simbolicamente, pode-se 

entender o início do processo quando o recém-nascido, em estado de total desamparo, 

experimenta uma necessidade. Esta instala no organismo uma tensão, submergindo-o numa 

comoção generalizada, ao ponto de colocar em perigo sua própria integridade. Nessas 

circunstâncias o organismo grita, e a mãe (ou qualquer outro), acudindo em seu auxílio, 

transforma essa manifestação inintencional em uma demanda de alimento, no instante mesmo 

em que o acolhe em seus braços e lhe oferece o seio. Segundo Lajonquière (1992), a 

experiência originária de satisfação completa não ocorre de fato. “Ela só pode ser mítica.” Ou 

seja,  

 

o que o organismo necessita está prescrito desde sua exterioridade, desde um outro 

que, no momento em que esboça o menor grito (ou qualquer outro gesto 

insignificante), acaba oferecendo um objeto de cultura, ao invés daquele suposto dA 

Necessidade. (LAJONQUIÈRE, 1992, p. 156).  

 

O objeto dA Necessidade, ou seja, o suposto objeto do desejo perdeu-se “na origem” da 

evolução humana. Freud estabeleceu a distinção entre dois termos: necessidade e desejo. A 

necessidade origina-se em um estado de tensão biológica (interna) e encontra sua satisfação 

em uma ação específica que fornece o objeto adequado à redução de tensão (a fome e o 

mamar, por exemplo). O desejo representa uma necessidade inicial que nunca será saciada 

pelos objetos da cultura, por isso “é indissolúvel e incorrigivelmente ligado a traços de 

memória relacionados às primeiras satisfações das necessidades, às primeiras situações de 

redução das tensões internas” (FERRAZ e FERRAZ, 2001, p. 34).  Assim sendo, para o 

jovem, desejar ir ou não à escola dependerá de como percebe este ambiente como capaz de 

saciar sua falta inicial. Poderá crer que esse objeto está no desejo dos familiares que o incitam 
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a ir à escola, pode estar na escola, pois muitos comparecem lá, com seus desejos, professores 

com desejo de ensinar, colegas com desejo de aprender. Talvez ele venha à escola com o 

desejo de aprender, de superar-se em suas defasagens, por perceber o valor e o sentido desse 

ato para o grupo social no qual está inserido. Desta forma, o desejo de aprender implica as 

relações que se estabelecem com o entorno do processo de aprendizagem. 

 

 

1.4 – O inconsciente e sua relevância na investigação sobre a aquisição do conhecimento 

matemático.  

 

 

Em sua necessidade de investir em um objeto que preencha sua falta, o id, pulsão em 

busca de afeto na forma de desejo inconsciente, interessa-se em conhecer, em pesquisar em 

seu entorno, em busca do objeto perdido e, enquanto investe, só recebe parcialmente do que 

necessita, pois o meio nunca poderá oferecer o objeto do desejo.   

Ao considerar a constituição psíquica do ser humano, percebe-se a complexidade dos 

fenômenos com os quais se tem defrontado nas salas de aula quando se propõe a ensinar 

Matemática. A questão da relação com o saber matemático passa pela questão deste ser 

identificado como objeto do desejo presente no desejo do outro, que poderá ser o professor de 

Matemática ou os outros com os quais o aluno se relaciona na escola ou no mundo. 

Segundo Ferraz e Ferraz (2001), no psiquismo do jovem, ocorrerá a seguinte 

operação: O id envia ao meio externo um ou mais quanta libidinais (intensidade = y de 

energia) em direção a um objeto qualquer de investimento. A esta quantidade de energia 

investida em um objeto = O do meio, Freud chamou de pulsão, designada em alemão por 

Trieb e Trieben, que significa impulsionar ou compelir (FERRAZ e FERRAZ, 2001, p. 20).  

O jovem desejará compartilhar o conhecimento matemático, se isto resultar para ele 

possibilidades de supri-lo em sua falta. E, se suprir a sua falta implica atender o desejo do 

outro, então, assim ele o fará; se mobilizará no sentido de aprender Matemática, alimentar-se-

á do conhecimento matemático oferecido, empreenderá esforços para vencer suas vicissitudes, 

digerindo-o, transformando-o em saber matemático. Ao analisar o histórico da evolução do 

sistema educativo, não foi possível encontrar relatos que considerassem a subjetividade como 

elemento influente nos processos de aquisição do conhecimento matemático; logo, corre-se o 

risco de estar caminhando na contramão do processo subjetivo. Esse pode ser o fator relevante 

que desencadeia parte das vicissitudes do processo de aprendizagem em Matemática. Intui-se 
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que o desinteresse, a falta de motivação, de atenção e o desprazer manifestado através da 

dispersão do aluno, tão comuns nas aulas de Matemática, são só algumas amostras de que a 

sala de aula e, particularmente a aula de Matemática, não tem se constituído no campo onde o 

sujeito-aluno, sujeito do desejo, sujeito do inconsciente busca o objeto do desejo que ele 

julga, inconscientemente, preencher sua falta. Assim, o sujeito desejante poderá mobilizar-se 

noutras direções desviando-se das ações educativas, buscando outro objeto que preencha esta 

lacuna.  

Refletindo sobre momentos das aulas de Matemática, verifica-se que um aluno poderá 

ser compelido a conversar com os outros colegas, a chamar a atenção contando uma piada 

alta, ler um livro, uma revista, escutar música utilizando um celular, ou seja, através de uma 

contravenção, procurar um objeto de prazer, numa atitude de fuga do desprazer provocado 

pelo contato com a Matemática. Pergunta-se: Por que a Matemática não tem obtido sucesso 

em cumprir esta função do prazer? Seria a supervalorização das capacidades cognitivas em 

detrimento das capacidades subjetivas? Nossa investigação propôs-se a explorar a 

subjetividade e contribuir com a Matemática para que ela cumpra seu papel.  A Psicanálise 

tem mostrado que a busca do sujeito é constante na tentativa de sentir-se completo. Ele é 

solicitado constantemente por uma pressão inadiável em busca do prazer. Mas defrontará com 

o princípio da realidade que o fará manter-se em uma condição de equilíbrio, que dependerá 

da constituição de seu psiquismo. Nesse jogo de forças, o sujeito é solicitado a aprender para 

viver, para sentir-se desejado, amado e identificado como um em seu meio cultural. Nessa 

perspectiva, nesta investigação, pretendeu-se demonstrar as relações permeadas de 

subjetividades inerentes aos participantes, origem dos conflitos íntimos e da relação 

professor-aluno nas salas de aula, mais precisamente, na aula de Matemática.  

 

 

1.5 - Contribuição da Psicanálise para a educação 

 

 

 A contribuição da Psicanálise para a educação está no fato de ter desvendado a 

constituição psíquica do ser humano e trazer à tona os fenômenos subjetivos. Será no 

funcionamento do aparelho psíquico, em seu cisalhamento inconsciente/consciente, que se 

pode compreender o fenômeno subjetivo da intelectualidade humana, da construção do seu 

saber. É necessário considerar que o psiquismo do jovem, estudante do ensino médio, é fruto 

de um recorte engendrado inicialmente em seu grupo familiar, pois, “um sujeito se constitui 
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como tal no interior do campo do outro” (LAJONQUIÈRE, 1992, p.177). Um saber 

inconsciente já se articula em seu psiquismo. Será desta forma que se apresentará no seio 

social, no interior da escola. Ao entrar em contato com os objetos da cultura, e, “na medida 

em que o sujeito age no interior do campo do outro, não se depara, efetivamente, com objetos 

“puros” (as coisas). O sujeito encontra, no seu caminho, objetos já (re)construídos 

socialmente por outros sujeitos” (LAJONQUIÈRE, 1992, p. 179) Assim, é no campo da 

relação professor-aluno, considerados em suas subjetividades,  que se dá a (re)construção dos 

objetos do conhecimento. 

 

 

O conhecimento se (re) constrói reutilizando retalhos do anteriormente construído. 

O sujeito tenta “amolecer” o real, entretanto, para consegui-lo deve vencer as 

resistências que o já construído oferece. Neste sentido, deve-se afirmar que todo 

novo conhecimento constitui uma vitória sobre as resistências que oferece um outro 
já consolidado (e validado) anteriormente. (LAJONQUIÈRE, 1992, p.189) 

 

Quando o aluno se posiciona favorável à aprendizagem, apropriando-se do 

conhecimento culturalmente compartilhado, ele o envolve, o retalha para depois digeri-lo em 

seu eterno e insaciável apetite de se apropriar do objeto do desejo, que preencha sua 

incompletude. Objeto do desejo que, em essência, é “o desejo do outro, que é mais ou menos 

o mesmo que dizer que cada um de nós deseja ser desejado pelo outro, exatamente como 

supomos que o fomos naquela mítica oportunidade. A trama liga uns e outros e, por 

conseguinte, o desejo acaba sendo do outro” (LAJONQUIÈRE, 1992, p.157). 

 No processo de ensino e aprendizagem, o convencimento do aluno a aprender não 

passa pela utilidade do conhecimento em si, mas pelo valor do afeto empreendido no processo 

da busca do conhecimento, na intensidade em que é desejado pelo outro. Nesse viés, observa-

se o perigo, quando a escola prioriza a avaliação para medida de desempenho e não a serviço 

do desejo das aprendizagens. Para Lajonquière (1992),  

 

 

quando a maioria das escolas  negam a bagagem cultural do aluno, ou desconhecem 

sua linguagem “marginal”, ou fazem ouvidos surdos a seus interesses, ou lhe 
impõem teimosamente o tempo de aprendizagem que o currículo prevê, ou 

desconhecem seu próprio estilo ou modo de aprender, só fazem negar, no limite, o 

sujeito no seu “ser”.[...] a demanda desmedida dessas escolas quando negam toda 

essa bagagem cultural, toda essa história...o que faz, em última instância, é negá-lo 

enquanto sujeito do desejo. O desejo está entrelaçado a essas conquistas (pessoais, 

culturais): negá-las é, simplesmente, pô-lo em xeque. (ibid.185) 
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A negação do sujeito do desejo no processo de aquisição do saber favorece uma 

perversão do aluno no sentido de obter reconhecimento e afeto pelos pais, pelos colegas, pelos 

professores, enfim, de ser desejado pelo outro. Assim, ele procurará todos os meios para obter 

notas distanciando do objetivo da aprendizagem.  

Nesta investigação, procurou-se assimilar um saber da clínica analítica, para melhor 

compreender o jovem do Ensino médio, como o sujeito do desejo e seus esforços para vencer 

as vicissitudes que enfrenta na (re)construção do saber matemático. Foi com as lentes e o 

olhar da Psicanálise que se transitou entre esses dois campos teóricos: Psicanálise e educação, 

fazendo um exercício de aproximação do sujeito inconsciente da clínica com o aluno do 

Ensino médio, aprendendo a ouvi-lo. Acredita-se que a assimilação de alguns conceitos do 

campo da Psicanálise poderá favorecer o professor de Matemática, ao educar seu ouvido e 

perceber obstáculos enfrentados pelos alunos na aprendizagem da Matemática e que se 

apresentam de forma inconsciente em seu discurso. Transitando pelo campo do saber da 

Psicanálise, pretendeu-se seguir uma rota que se apresentou como possibilidades de promoção 

do sujeito-aluno, ou seja, considerando-o na sua falta e na sua mais pura e íntima 

subjetividade. À primeira vista, o confronto com essa nova realidade assusta e, depois, 

encanta. Intuiu-se obter algum acréscimo de conhecimento sobre como o fator subjetivo 

poderia estar influenciando as aprendizagens em Matemática e, consequentemente, o seu 

desempenho escolar nessa disciplina. Dessa forma, aceitou-se o confronto com a 

complexidade que caracteriza a sala de aula oriunda da subjetividade presente em seus 

componentes. 

 

 

1.5.1 – Processos subjetivos presentes na aprendizagem 

  

 

Ao adotar o olhar da Psicanálise para compreender o processo de aprendizagem, 

Kupfer (2007) propõe que, antes de tudo, deve-se procurar resposta para a  seguinte pergunta: 

O que se busca quando se quer aprender algo? Só a partir dela pode-se refletir sobre o que é o 

processo de aprendizagem, pois este depende da razão que motiva a busca de conhecimento. 

O processo de aprendizagem não poderá ter sua análise limitada aos aspectos cognitivos, 

considerando que sua dinâmica prende-se à constituição psíquica do aluno, de seu histórico de 

vida como sujeito socialmente constituído, inserido num contexto histórico-cultural, como 

sujeito desejante que se lança no mundo, na busca incessante de encontrar respostas que o 
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reintegrem como ser. Encontra a instituição escolar como referência de um espaço cultural 

que poderá oferecer-lhe o objeto do conhecimento que ele acredita suprir sua falta. Nesse 

local, encontra outros sujeitos desejantes, colegas, professores.  Integra-se em uma relação, ou 

não, com eles, dependendo do desejo que o move. O professor, participante da educação 

escolar, também é um sujeito desejante, que deseja, ou não, estabelecer uma relação com o 

aluno oferecer-lhe, ou não, o objeto do conhecimento. Vendo dessa forma, o processo de 

aprendizagem revela-se submetido à clivagem inconsciente/consciente e com a dualidade 

subjetivo/objetivo. Participa-se desse jogo inconsciente, toda vez que se apresenta um novo 

objeto do conhecimento ao aluno. Uma demanda se faz através do desejo do professor de 

ensinar, mas é o aluno quem decide se vai se lançar no circuito desse desejo e, quando assim o 

fizer, fará ao seu modo, com seu estilo, como sujeito do desejo. Estabelecerá certa relação 

com os colegas, com o professor, com a escola e com o saber que poderá ser-lhe favorável, ou 

não, na apreensão do conhecimento. Em resumo, quando o jovem adentra a escola, há uma 

demanda que o solicita à aprendizagem, que compartilhe o conhecimento de sua cultura. Mas 

tem-se de considerar que todo sujeito solicita inconscientemente ao outro que, quando lhe 

peça algo, no seu pedido, não se confundam demanda e desejo. Em outras palavras, responder 

à demanda do outro não deve acarretar o desaparecimento do demandado enquanto sujeito do 

desejo (LAJONQUIÈRE, 1992, p 184). Dessa forma, a subjetividade é parte considerável no 

processo de aprendizagem e considerá-la será condição preponderante para se superarem as 

dificuldades de aprendizagem, principalmente da aprendizagem matemática. 

Uma outra questão que deve ser levantada é como esse sujeito se lança no mundo em 

busca de suprir sua falta e como se apropria do conhecimento oferecido pelo mundo. O 

mundo é construído a partir da linguagem e esta é imutável, considerando o tempo de 

existência de um indivíduo. Dessa forma, o sujeito deverá apropriar-se primeiramente da 

linguagem. Para Saussure (1995), a linguagem é um conjunto de signos linguísticos, formados 

por dois termos importantes: o conceito e a imagem acústica. O conceito evoca uma idéia, 

uma representação de um objeto, portanto, um significado. E a imagem acústica evoca um 

som. Esse som não é material, mas, sim, a impressão psíquica desse som, trata-se de uma 

imagem sensorial. “O caráter psíquico de nossas imagens acústicas aparece claramente 

quando observamos nossa própria linguagem. Sem movermos os lábios nem a língua, 

podemos falar conosco ou recitar mentalmente um poema” (SAUSSURRE, 1995, p. 80). 

Saussure (1995) propôs “conservar o termo signo para designar o total, e a substituir conceito 

e imagem acústica respectivamente por significado e significante”. (SAUSSURRE, 1995, 

p.81). Dessa forma, o signo lingüístico é formado pela união de dois elementos que estão 
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intimamente ligados: o significado e o significante. Para Lacan (1998), o surgimento da 

disciplina linguística se sustenta “no momento constitutivo de um algoritmo que a funda. Esse 

algoritmo é o seguinte: 
s

S
 que se lê: significante sobre significado, correspondendo o “sobre” 

à barra que separa as duas etapas” (LACAN, 1998, p. 500). Nessa ordem, a posição indica a 

primazia do significante sobre o significado. Lacan (1998) considera que a temática da 

linguística “está efetivamente presa à posição primordial do significante e do significado, 

como ordens distintas e inicialmente separadas por uma barreia resistente à significação” 

(LACAN, 1998, p. 500).  

 

 

1.5.2 - O real, o simbólico e o imaginário 

 

 

Em Psicanálise, a noção dos conceitos do real, do simbólico e do imaginário nasceu de 

Lacan. Para ele, a partir da experiência do estádio do espelho, passam a ocorrer, no psiquismo 

humano, esses três registros. No estádio do espelho, o infantil aceita a imagem que lhe é 

mostrada no espelho. Dá-se, nesse ponto, o encontro do sujeito com a ordem simbólica. 

“Trata-se de um processo de identificação, que possibilita ao sujeito, funcionar como “Um” 

num sistema de intercâmbios com a mãe, o pai, ou, simplesmente, os outros (os intercâmbios 

têm lugar no seio do outro)” (LAJONQUIÈRE, 1992, p. 164). A ordem do simbólico se 

instala quando o adulto apresenta ao infantil a sua própria imagem, ratificando ao mesmo, que 

esta é a usa imagem perante os outros e que ele é semelhante aos outros, ou seja, “o adulto é 

aquele que articula a promessa: sendo como essa imagem, você será Um a mais entre seus 

semelhantes. Dessa forma, cabe dizer que é o adulto quem o unifica, na medida  que o 

reconhece como Um” (LAJONQUIÈRE, 1992, p. 167).  

O processo, segundo Lajonquière (1992), ocorre da seguinte forma: a criança 

reconhece sua imagem porque o olhar da mãe sustenta o acontecimento, e a criança se 

reconhece através dos olhos da mãe; mas é o desejo da mãe que lhe importa. Ela se prende a 

esta imagem porque é assim que se faz objeto do desejo da mãe. Dessa forma, a mãe vai 

modelando imaginariamente um sujeito, ao qual ela já deu um nome. Esse nome cola-se ao 

sujeito e se converte em seu significante. Significante que o sujeita a uma linhagem, a uma 

cadeia de desejos com formação histórico-social particular, ou seja, às estruturas de uma 

linguagem particular. Quando o sujeito assume a imagem refletida, paga o preço de não estar 
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completamente representado. A imagem do espelho passa a representar o sujeito frente aos 

outros e perante si mesmo, mas sem chegar a ser a síntese de seu “ser”. É assim que a 

superfície espelhada funciona como uma lâmina de dupla função unifica em um “eu” e 

secciona, pois uma parte fica de fora. Este processo instala “uma tensão entre o representante 

e o representado, fazendo com que um significante se junte a outro e depois a outro” 

(LAJONQUIÈRE, 1992, p. 170). Isso dá origem a uma cadeia de significantes na tentativa de 

diminuir o defeito da representação, uma tentativa que o sujeito não pode deixar de realizar, 

mas inútil, pois ao mesmo tempo em que se tenta a representação total, “a própria operação de 

representação reabre (reintroduz) a distância que medeia entre o representado e o 

representante.” É esta tensão que possibilita “o motor do nosso dizer e do nosso ser” 

(LAJONQUIÈRE, 1992, p. 171), de nossa subjetividade. “A subjetividade, na origem, não é 

de nenhuma relação com o real, mas de uma sintaxe nela engendrada pela marca significante” 

(LACAN, 1998, p. 55). Daí, pode-se compreender como é difícil explicar em palavras o que 

realmente se está sentindo, o que realmente é, e como é. Da mesma forma, como é difícil que 

os outros expressem o que realmente são, sentem ou sabem. Logo, 

 

 

a ordem da linguagem ao mesmo tempo em que é condição de possibilidade da 
constituição de um sujeito falante, é a responsável pela incompletude de seu „ser‟. 

Responsável, em estritos termos psicanalíticos, da clivagem do sujeito em 

consciente e inconsciente (LAJONQUIÈRE, 1992, p. 171). 

 

Ao se lançar no mundo e buscar, através da linguagem, encontrar a si próprio na 

relação com o outro, o sujeito experimenta, a cada investida, uma sensação de saciedade que é 

ilusória e momentânea e, a cada ato, reafirma sua incompletude. Dessa forma, vai se 

constituindo sua subjetividade. Assim, torna-se “Um”, um sujeito desejante e insaciável de 

saber, mas que desconhece a si mesmo. Lacan concebe o inconsciente como instância onde se 

articulam saberes que o próprio sujeito desconhece e que ao mesmo tempo o constitui como 

tal, para ele: 

 

o inconsciente é o não-sabido de um saber, quer dizer, um saber que não tem sujeito 

que saiba.[...] O conhecimento do que há no inconsciente é um conhecimento que 

se articula de um ou vários alíngua. É um saber que o existe ao indivíduo, quer 

dizer, que o concerne. [...] O inconsciente é apenas saber, saber articulado numa 

forma lingüística (BOSCH, 1979, p.12-14). 
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Isso confirma que o sujeito desconhece a si mesmo, mas parte do que é poderá ser 

percebido em seu discurso. No discurso se diz aquilo que não se gostaria de revelar ou dizer 

aquilo que se sabia, mas não se tinha consciência de sabê-lo. Ao mesmo tempo, não se 

consegue expressar totalmente como se desejaria. Além do discurso, o mesmo se aplica aos 

próprios atos e aos atos dos adolescentes alunos. Os atos também retratam algo da ordem do 

inconsciente. Na busca de satisfazer sua falta, o sujeito desejante se lança no mundo, encontra 

o real, e, para apreender um novo conhecimento, ele fará uso de seus significantes para 

recortá-lo, e, se possível, digeri-lo, pois  

 

 

o real é aquilo que não tem fissuras, não está marcado e, portanto, é uma pura 

indiferenciação impossível de ser apre(e)ndida. [...] A ordem simbólica é aquela 

que graças a seus cortantes elementos constitutivos (os significantes) fura, recorta o 

real. Numa palavra, demarca e, por conseguinte, possibilita que o real seja 
apreendido por partes, possa ser conhecido. [...] O registro do imaginário é o efeito 

da operação de recorte, de perfuração, que o simbólico realiza sobre o real. O 

registro do imaginário é a objetivação do real. [...] O real está além do(s) sentido(s), 

enquanto que o imaginário é, pelo contrário, o real simbolizado. (LAJONQUIÈRE, 

1992, p.173) 

 

O conhecimento compartilhado culturalmente está marcado pelos sucessivos recortes 

que se realizam sobre os objetos do conhecimento, que são oferecidos e que se oferecem aos 

outros (particularmente aos alunos). Para Kupfer (2001), ocorreu uma falência do estatuto 

simboligênico da educação, ou seja, uma “naturalização do mundo, que faz pensar que existe 

um mundo natural ao qual poderíamos aceder diretamente e sem mediação pelo simbólico” 

(KUPFER, 2001, p. 35). Assim, uma reflexão especial nesta investigação está reservada à 

educação matemática. O caráter simbólico da constituição do conhecimento matemático, em 

suas representações numéricas, gráficas, algébricas e suas funções, caracteriza um esforço do 

grupo social de normalizar a interpretação do mundo físico de forma a apreender uma 

realidade que se julga comum. Integrar o aluno ao conhecimento matemático será possibilitar-

lhe aproximar-se de significados comuns à cultura, à sua cadeia de significantes. Dessa forma, 

poderá sentir-se reconhecido no grupo social como portador de mais uma linguagem, e, nisso, 

poderá haver gozo, prazer, conhecer e ser reconhecido. Aprender demanda esforço do 

sujeito.Talvez, aí, esteja a importância de considerar a presença do sujeito desejante, da 

subjetividade no processo de aprendizagem, pois é ele o articulador de sua cadeia de 

significantes e, consequentemente, da mediação do simbólico. 
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Será com Lacan que se compreenderá o inconsciente como uma cadeia de 

significantes e a possibilidade de identificá-lo como linguagem.  No pensamento de Lacan o 

inconsciente é como 

 

 

uma cadeia de significantes (cadeia de imagens), ou seja, os significantes associam-

se na construção de um significado intrapsíquico.[...] O inconsciente lacaniano, 
portanto, é simbólico, ou seja, ele se funda em operações significantes. Dessa 

forma, o inconsciente é efeito da inscrição da natureza animal (infantil, instintual, 

primária) na ordem do simbólico, na grande ordem humana. O inconsciente 

lacaniano é uma ordem inconsciente; uma instância de produção psíquica 

(FERRAZ e FERRAZ, 2001, p. 41). 

 

Os educadores matemáticos devem concordar com as observações de Kupfer (2001), 

pois, também, acredita-se que o aluno apreende o objeto matemático de forma natural, como 

ele se apresenta no saber, e como é apresentado a ele, ignoram-se os processos de acesso ao 

real, através do simbólico, responsável por desejar e envolver o objeto do conhecimento 

matemático, recortá-lo e digeri-lo. “Nesse sentido, os conhecimentos que resultam do 

processo epistêmico não são produtos naturais, se por isto se entende aquilo que se dá com 

“naturalidade” como um dom da dadivosa natureza” (LAJONQUIÈRE, 1992, p.189).  

Logo, pode-se considerar que não existe o aluno mais bem dotado naturalmente, como 

se houvesse recebido gratuitamente este dom. A maior ou menor capacidade do indivíduo, em 

relação ao conhecimento matemático, está relacionada com: o empenho, o desejo que 

direciona no sentido de assimilar o novo objeto do conhecimento que lhe é oferecido, a cadeia 

de significantes que poderá articular em si, e o desejo de vencer as resistências que os novos 

significantes lhe oferecem enquanto portador das marcas de resistência dos outros. “Todo 

conhecimento é o resultado de um trabalho esforçado que não se leva a cabo segundo uma 

lógica natural. Neste contexto, seu caráter natural nos aparece a posteriori, quando se 

apagaram as marcas do esforço” (LAJONQUIÈRE, 1992, p.190).  

Observa-se que as dificuldades que surgem para assimilar o conhecimento matemático 

estão na ordem do desejo, da articulação da cadeia de significantes e no grau de esforço para 

adquirir novos significantes, algo que está ao alcance de grande parte dos estudantes do 

Ensino médio. Cabe-se encontrar a chave que abra a porta do compartimento de seu 

psiquismo, que o faça desejar aprender Matemática. 
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1.5.3 - Razões para querer aprender. 

 

 

Baseando-se nos estudos de Freud, Kupfer (2007), diz que a sublimação ocorre, 

quando as investigações sexuais são reprimidas. A sublimação consiste no direcionamento da 

libido para atividades intelectuais. Ela ocorre de forma natural durante o desenvolvimento do 

psiquismo, quando inconscientemente a criança desvia sua atenção das questões puramente 

sexuais e utiliza parte da energia sexual para o conhecimento manifestado pela curiosidade. 

Neste momento, instintivamente, procura dominar o que Freud denominou de complexo de 

Édipo. O complexo de Édipo pode ser compreendido pelo triângulo amoroso familiar pai-

mãe-criança, um modelo de relações afetivas, que segundo a Psicanálise será a base das 

relações afetivas futuras do adulto. A fase edipiana ocorre aproximadamente entre três e 

quatro anos de idade. Nesta fase, o genitor do mesmo sexo da criança vai fazer a interdição do 

incesto, ou seja, “o pai é da mãe e a mãe é do pai. A criança, por temer o genitor do mesmo 

sexo, renuncia à rivalidade no amor pelo mesmo objeto” (FERRAZ e FERRAZ, 2001, p. 33) 

e a libido passa por um processo de sublimação. 

As crianças deixam naturalmente as questões sexuais de lado por uma necessidade 

própria e dirigem, inconscientemente, seus interesses sexuais para objetos não-sexuais. “Mas 

não podem deixar de perguntar, pois a força de pulsão continua estimulando essas crianças. 

Pergunta, então, sobre outras coisas para poder continuar pensando sobre questões 

fundamentais” (KUPFER, 2007, p.82). Essa pulsão sublimada associa-se à pulsão de domínio 

e transforma-se em pulsão de saber. Transmuta-se em curiosidade dirigida a objetos de modo 

geral derivando o prazer de pesquisar, o interesse pela observação da natureza, o gosto pela 

leitura, o prazer de viajar, etc. Enfim, o desejo de saber.  Parte da libido estará sendo 

destinada a outros objetos de desejo nos quais o sujeito acredita que possa auxiliá-lo a 

reencontrar uma parte de si que falta para ele ser completo. Isto o impulsiona para querer 

aprender. “O sujeito está inserido numa trama desejante: deseja o desejo do outro e, para 

conseguir agarrá-lo, tenta dar com o objeto do desejo do outro” (LAJONQUIÈRE, 1992, p 

188). Pode-se entender que, para que o aluno deseje aprender Matemática, será necessário que 

ela esteja inserida no circuito de seus desejos. Logo, o papel do professor de Matemática será 

o de subjetivar o conteúdo de Matemática, gerando um campo favorável de aprendizagem de 

tal forma que o aluno se ache envolvido no desejo do professor de aprender a Matemática. 

Nesta pesquisa, buscou-se encontrar indícios da existência ou não, desse desejo no 

discurso do aluno, em relação à aquisição do conhecimento matemático e como isso poderia 
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estar repercutindo em seu desempenho. Sabe-se que, normalmente, o aluno reclama de 

desprazer e desconforto em relação aos conteúdos matemáticos ensinados, e, acredita-se que 

esse é um fator que interfere na aprendizagem e, consequentemente, em seu desempenho. 

Dessa forma, almejou-se encontrar elementos subjetivos que poderiam explicar as queixas em 

relação à Matemática. Assim, as informações obtidas através desta investigação poderiam 

contribuir com o professor de Matemática para estabelecer um campo propício para a 

aprendizagem. Idealizando este “campo propício”, utilizando os subsídios da Psicanálise, 

poder-se-ia inferir que ele se constitui, por natureza, de forma complexa, por abrigar a 

subjetividade do professor e do aluno. O professor, com seu modo de ensinar, e, o aluno, com 

seu modo de aprender. Um campo onde se torna possível a identificação do aluno com o 

professor possibilitaria a transferência do conhecimento matemático. Esse campo deve 

propiciar ao aluno, como sujeito do desejo, condições favoráveis de aprendizagem para que se 

lance no campo do professor, buscando suprir a sua falta.  Que encontre, nesse campo, a razão 

para aprender, para desejar saber, conhecer, e, finalmente, ser reconhecido no mundo, 

constituindo-se como humano. Ao se apoderar do conhecimento culturalmente compartilhado, 

e ele espera que o professor seja, como representante do mundo, o primeiro a tomar a atitude 

de estruturar esse campo.  

 Nesse ambiente, acredita-se que o aluno poderá ter o desejo de estudar, de se 

apropriar desses novos significantes. Talvez, ele siga, com seu olhar, o deambular do desejo 

do professor de dominar o conhecimento matemático e, na tentativa de agarrá-lo, 

(re)construirá, por acréscimo, o conhecimento que está cifrado nele. Perceberá que isso 

demanda esforços, que o professor não adquiriu esses conhecimentos facilmente, que, “longe 

de ser uma tranquila empresa, isso constitui uma batalha campal que pode ser mais ou menos 

silenciosa, mas não deixa de ser uma batalha” (LAJONQUIÈRE, 1992, p. 188). Ao vencer 

essa empreitada, mais um significante foi acrescido em sua cadeia psíquica. Isto lhe trará 

prazer e, desta forma, empregará um novo esforço, para uma nova conquista, e assim 

sucessivamente.  

 

 

1.5.4 - O desejo de saber 

 

 

 O desejo de saber segundo Kupfer (2007), apoiando-se nos estudos de Freud, emerge 

da angústia de castração gerada nas crianças quando descobrem as diferenças sexuais 
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anatômicas. Essas descobertas implicam entender que algo falta. Essa angústia provém de 

uma nova compreensão de novas perdas à luz desse novo sentimento de perda, ou seja, a 

falta-para-ser estrutura e impulsiona o sujeito do inconsciente.  

Este sujeito anseia por saber, e procura por respostas sobre a vida e sobre a morte. De 

onde viemos? Para onde vamos? Questões filosóficas que têm ocupado toda a humanidade ao 

longo de sua história. Cada sujeito apresenta-se em sua individualidade com seu “modo”, com 

seu “estilo”, com seu “jeito” de ser. Para Lacan, “o estilo é aquilo que se transmite”; é através 

do “estilo” que se reconhece um aluno, e é através do próprio “estilo” que o professor se 

comunica e possibilita a identificação do aluno com o seu estilo, com o seu modo de ensinar, 

possibilitando a aprendizagem. “Um estilo pode ser um modo próprio, único, de escrever, de 

falar, de se posicionar. Neste caso, o estilo será a marca de um sujeito em sua singular 

maneira de enfrentar a impossibilidade de ser” (KUPFER, 2007, p. 129). 

O mestre se eterniza no aluno pelo seu estilo e jeito de lidar com o objeto do 

conhecimento; o aluno escolhe, dos objetos apresentados, aqueles que têm relação com seu 

desejo, que supõe completá-lo em sua incompletude.  

 

 

Ao contemplar o outro no exercício de seu estilo próprio, uma criança construirá e 
se construirá em seu estilo.  Ao contemplar o professor no exercício de seu estilo 

próprio de apropriação do objeto de conhecimento, um aluno construirá e se 

construirá em um estilo cognitivo próprio. (KUPFER, 2007, p. 129). 

 

Uma vez estabelecida uma relação com o professor, é possível que ocorra a 

apropriação do objeto do conhecimento. O aluno reconhece a autoridade do mestre e se 

mobiliza no sentido de envolver-se com o conhecimento, estabelecendo um vínculo, uma 

relação com o saber.  Transpondo para o campo do conhecimento matemático, para que o 

aluno reconheça o objeto matemático como algo passível de completá-lo na sua falta-para-ser, 

será necessário que se identifique de alguma forma com o professor; deverá perceber, no 

desejo de saber do professor, a possibilidade de completar-se, poderá agarrar-se ao estilo do 

professor, e, ao seu modo, com seu estilo,  desejar apropriar-se do saber do professor.  Para 

Kupfer (2007) 

 

 

um estilo cognitivo passa a ser a peculiar relação de um sujeito com um particular 

objeto, o conhecimento. Tal relação trará as marcas de seu estilo como sujeito na 

relação com o outro. Tal estilo se construirá nos sucessivos encontros com os 
objetos de conhecimento, moldando os próprios objetos e determinando, no mesmo 
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processo, os padrões de relação com os outros encarregados de apresentar esses 

objetos, ou seja, seus mestres. [...] Quando uma criança aprende: está em ação o seu 

estilo cognitivo. (KUPFER, 2007, p. 129). 

 

Nessas condições poderá estabelecer-se um campo favorável para que uma relação 

positiva com o conhecimento matemático se efetive. Estabelecidas as condições propícias, 

será possível a subjetivação do objeto do conhecimento matemático ou parte dele, escolhido 

pelo sujeito pelo seu desejo o que ele supõe, de forma inconsciente, que o complementa. Para 

Guizelini (2005), a existência de um saber sugere uma componente do conhecimento que, em 

geral, é inconsciente e que sempre é subjetiva, implícita. O saber ata o sujeito aos circuitos do 

gozo e do desejo. Para ela, a aprendizagem escolar situa-se entre estes dois extremos. Os 

fundamentos da aprendizagem, no seu aspecto subjetivo, parecem estar ligados ao método de 

funcionamento empregado pelo aparelho mental em sua tendência à repetição. Talvez seja 

essa a propriedade ligada à flutuação do significante na cadeia simbólica, que possibilite ao 

sujeito mobilizar-se de acordo com seu desejo de apreender um novo objeto de saber, 

repetindo a atividade mental, devida ao gozo que experimenta no retorno com um novo 

significante. 

 

 

1.6 – Relação professor-aluno 

 

 

Kupfer (2007) diz que Freud, em uma abordagem sobre educação, afirma que um 

professor pode ser ouvido, quando está revestido, por seu aluno, de uma importância especial. 

Graças a essa importância, o mestre passa a ter, em mãos, um poder de influência sobre o 

aluno. Segundo ele, esse poder de influência tem origem na relação afetiva primitiva dirigida 

ao pai. O professor de Matemática que adotasse a visão da Psicanálise poderia ser favorecido 

por este conhecimento, pois saberia invocar essa posição, não de forma abusiva, mas com o 

intuito de favorecer sua posição de sujeito que deve sustentar o processo de aprendizagem. 

Segundo Kupfer (2007), para Freud, o que está em jogo na relação professor-aluno não é o 

valor dos conteúdos cognitivos que transitam entre essas pessoas, ou seja, na informação que 

é transmitida de um para outro, mas, sobretudo, nas relações afetivas entre professores e 

alunos, ou seja, “no campo que se estabelece entre o professor e seu aluno é que se 

estabelecem as condições para aprender, sejam quais forem os conteúdos. Em Psicanálise, dá-

se a esse campo o nome de transferência” (KUPFER, 2007, p. 87). Dessa forma, transferência 
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e identificação serão imprescindíveis no processo de ensino e aprendizagem. Em Psicanálise a 

transferência é uma reedição  

 

 

    dos impulsos e fantasias despertadas e tornadas conscientes durante o 

desenvolvimento da análise e que trazem como singularidade característica a 

substituição de uma pessoa anterior pela pessoa do médico. Ou, para dizê-lo de 

outro modo: toda uma série de acontecimentos psíquicos ganha vida novamente, 

agora não mais como passado, mas como relação atual com a pessoa do médico. 

(FREUD, 1901, p.998) . 

 

Pode-se fazer uma correlação do processo de transferência da clínica entre o analista e 

o paciente para a  relação do professor e do aluno. Este processo vivido entre o aprendiz (ou a 

classe) com o professor é uma espécie de “transferência de amor” de um lugar para outro. As 

buscas dos alunos são investidas sobre um objeto do desejo e são investimentos dos 

aprendizes na relação que estabelecem com o professor. 

Neste sentido, a relação professor-aluno pode ser entendida como um renascimento – 

dentro de cada um dos sujeitos da relação de experiências vividas anteriormente por eles, o 

que faz reviver as imaginações infantis que são reativadas. As mais ativas, todavia, vêm por 

parte do aprendiz que se insere na relação, numa posição de subordinação ao outro, que possui 

o saber a ser transmitido. 

 Dentro do campo de transferência, estabelecido entre o analista e o paciente, ou na 

classe entre o professor e o aluno, um outro fenômeno aparece: a identificação. Para Freud, “a 

identificação não constitui uma simples imitação, mas uma assimilação baseada numa 

alegação etiológica semelhante; ela expressa uma semelhança e decorre de um elemento 

comum que permanece no inconsciente" (FREUD, 1900, p. 164). A identificação "é a mais 

remota expressão de um laço emocional com outra pessoa. Ela desempenha um papel na 

história primitiva do complexo de Édipo. Um menino mostrará interesse especial pelo pai, 

gostaria de crescer como ele, ser como ele e tomar seu lugar em tudo. Podemos simplesmente 

dizer que toma o pai como seu ideal" (FREUD, 1921, p. 132. No caso da menina é o desejo de 

assumir o lugar da mãe). É através da identificação de valores culturais e sociais, dos hábitos 

dos comportamentos no ambiente familiar que a criança constituirá gradualmente seus ideais, 

suas ambições.  

Quando se propõe a ensinar um determinado conteúdo matemático, sugere-se na visão 

psicanalítica, que se cuide, em primeiro lugar, de estabelecer um campo favorável onde o 

trânsito de significantes seja favorecido. A apresentação de um conteúdo pode parecer de fácil 
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apreensão para o professor, mas para cada aluno demandará um esforço diferente de maior ou 

menor intensidade, dependendo da conformação de seu psiquismo. Para criar um campo 

favorável, o professor deverá empreender uma porção de afeto que será captado pelos alunos 

através do desejo do professor de ensinar. Segundo Luiza Mendes Rubim (2007), o processo 

de ensino e aprendizagem torna-se possível porque o aluno reconhece o professor como um 

depositário de conhecimento, capaz de suprir sua ânsia de saber.   

 

 

Quando o aluno endereça ao educador uma resposta, é porque, inconscientemente, 

supõe que este saiba sobre o seu próprio desejo. É porque o aluno supõe-lhe um 

saber que a transferência se instaura. Por ser marcado pela falta, quando o sujeito 

endereça-se ao outro, supõe, nesse outro, o saber sobre seu desejo, sobre aquilo que 

lhe falta e que Lacan chama de objeto pequeno a. Esse movimento de procurar no 

outro o saber sobre o seu desejo pode ser entendido como uma tentativa de 

recuperar o estado mítico de completude, esperando que esse outro lhe ofereça 

reconhecimento, em última instância, o amor. (RUBIM, 2007, p. 93). 

 

A presença do amor estará na afetividade que deve se estabelecer na relação do 

professor com o aluno, construindo o campo de transferência. Entenda-se que as relações 

afetivas que propiciam a criação deste campo favorável à aprendizagem, não se identificam 

com as relações afetivas efetivamente construídas entre pai e filho em seu sentido intrínseco, 

mas um campo onde o aprendiz encontra segurança e conforto psíquicos e que contribuem 

para que o fenômeno da transferência ocorra. Desde que o aprendiz compareça com o desejo 

de aprender, esses elementos reunidos poderão possibilitar a aprendizagem. 

Dessa forma, “embora as aprendizagens resultem possíveis porque há um outro que 

demanda tal coisa, elas também se tornam impossíveis quando esse outro o faz 

inadequadamente” (LAJONQUIÈRE, 1992, p. 185). Somente a título de exemplo, sem querer 

antecipar nenhuma análise prematura, pode-se perceber no discurso dos alunos: 

(A13C): “Durante o Ensino fundamental, tomei recuperação, mas recuperei porque 

estudei e gostava da matéria. Já no Ensino médio, não tenho muita facilidade em aprender a 

matéria, pois o professor não consegue passar a matéria a mim e à sala (Minha opinião)”. 

(A13E): “Já gostei mais, mas hoje em dia, está meio complicado pelo fato de eu não 

entender muito, por causa do professor”. 

Observa-se que, de alguma forma, o estilo do professor afeta a aprendizagem do 

aluno, ao invés de contribuir com ela. Kupfer (2007), diz que, na relação professor-aluno, a 

transferência se produz quando o desejo de saber do aluno se aferra a um elemento particular, 

que é a pessoa do professor. Que o importante a fixar é a idéia de que o desejo inconsciente 
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busca aferrar-se a “formas”, que podem ser a figura do analista, do professor, para esvaziá-las 

e colocar aí o sentido que lhe interessa. “Transferir é, então, atribuir um sentido especial 

àquela figura determinada pelo desejo. [...] Instalada a transferência, tanto o analista, como o 

professor tornam-se depositários de algo que pertence ao analisando ou ao aluno.” (KUPFER, 

2007, p. 91). Analista ou professor passam a ter posse de algo que pertence ao analisando ou 

ao aluno, passam a ter uma importância especial para eles, estão investidos de poder. 

Instalada a transferência, o professor assume outra posição; a posição de mestre é 

esvaziada, o aluno a preenche ao seu modo, segundo o seu desejo. Por exemplo, no lugar do 

professor surge a figura do pai, de um amigo, do homem desejado; no lugar da professora, a 

figura da mãe, da namorada, da mulher desejada.  A fala do professor ou da professora “deixa 

de ser inteiramente objetiva, mas é escutada através dessa especial posição que ocupa no 

inconsciente do sujeito” (KUPFER, 2007, p. 92).  

Acredita-se que o fato de até o momento não ter-se considerado o sujeito do 

inconsciente, sujeito desejante influindo nas aprendizagens, possa estar contribuindo para 

alargar o abismo entre a cultura e o jovem em sua formação básica, principalmente no que 

tange à apropriação da linguagem matemática, essencialmente simbólica, e, na maioria das 

vezes, ministrada dissociada de sentido, o que dificulta sua apreensão. A investigação dos 

aspectos subjetivos, presentes na relação que o jovem estabelece com o conhecimento 

matemático, é a marca do sujeito desejante no processo; assim, tornou-se necessário 

investigar neste campo. Se sustentar o aluno em seu aprendizado de Matemática já parecia 

complicado, considerando apenas a consciência, muito mais grave se torna essa empresa 

quando se compreende a fissura consciente/inconsciente. Mas, talvez, seja a incompreensão 

desta fissura que tem gerado tantos mal-entendidos relativos ao processo de ensino e 

aprendizagem da Matemática, não nos permitindo penetrar no âmago da questão. Ao ignorar a 

influência do inconsciente no processo de aprendizagem, identificada nas relações subjetivas 

no campo escolar, não se favorece ao aluno que se identifique com o professor, não se 

estabelece a transferência; consequentemente, não existirá um campo favorável à 

aprendizagem da Matemática. 

Segundo Kupfer (2007), quando o professor abusa do poder a ele conferido pelo 

aluno, impondo seu próprio desejo, fazendo-o sobrepor-se àquele que movia seu aluno, cessa 

o poder desejante do aluno. Um professor imbuído da visão psicanalítica “entenderá sua tarefa 

como uma contribuição à formação de um ideal que tem uma função reguladora, 

normatizante, e fundará, aí, sua autoridade” (KUPFER, 2007, p. 93). Esta posição é bem 

diferente da proposta pela Pedagogia. Nela é solicitado ao aprendiz que  
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venha tão-somente dar fundamento a uma doutrina previamente concebida.” Propõe 

ao aluno, “aprender conteúdos, gravar informações, espelhar fielmente o 
conhecimento do professor, mas provavelmente não sairá dessa relação como 

sujeito pensante (KUPFER, 2007, p. 93). 

 

Kupfer (2007) analisa a relação pedagógica em sua complexidade, pois é necessário 

que o professor compareça nesta relação, com seu desejo anulado, como pessoa esvaziada, 

mas “o professor também é um sujeito marcado por seu próprio desejo inconsciente (ibid.94). 

Ele busca sua completude ao oferecer o objeto do conhecimento ao aluno. Deverá se sentir 

satisfeito se o aluno aceita este objeto, mas deverá respeitar a maneira  como o sujeito-aluno, 

enquanto sujeito do desejo, o faz, pois, é justamente  

 

 

o encontro entre o que foi ensinado e a subjetividade de cada um é que torna 

possível o pensamento renovado, a criação, a geração de novos conhecimentos. 

Esse mundo desejante, que habita diferentemente cada um de nós, estará sendo 

preservado cada vez que um professor renunciar ao controle, aos efeitos de seu 

poder sobre seus alunos. Estará preservado cada vez que um professor se dispuser a 

desocupar o lugar de poder em que um aluno o coloca,  necessariamente,  no início 

de uma relação pedagógica, sabendo que, se for atacado, nem por isso deverá 
reprimir tais manifestações agressivas. Ao contrário, saberá que estão em jogo 

forças que ele não conhece em profundidade, mas que são muito importantes para a 

superação do professor como figura de autoridade e indispensáveis para o 

surgimento do aluno como ser pensante (KUPFER 2007, p.98). 

 

Reconhece-se que os pressupostos psicanalíticos demandam um esforço do professor 

em querer suprir sua falta, diminuir sua angústia como professor. Um doente poderá preferir 

continuar adoentado, que enfrentar a causa de sua dor. Talvez o professor prefira não abrir 

mão de seus desejos, seus excessivos poderes, sua autoridade mal direcionada para não ferir 

seu narcisismo. Compete a cada um decidir. Considerando que o professor de Matemática 

deseje fazer uso da visão da Psicanálise, estará munido de mais uma ferramenta que poderá 

auxiliá-lo a superar conflitos que surgem no cotidiano escolar, particularmente referente às 

aulas de Matemática. Inspirado por estas idéias, poderá renunciar a uma atividade 

excessivamente programada. Perceberá que poderá organizar seu saber, mas não estará tão 

convicto de obter os resultados almejados, pois uma parte do processo depende do sujeito-

aluno, sujeito desejante. Poderá entender que, através das avaliações, terá uma noção do que 

está sendo assimilado pelo aluno naquele momento, “mas não conhece as muitas repercussões 

inconscientes de sua presença e de seus ensinamentos” (KUPFER, 2007, p. 97). Se o 

professor de Matemática compreende a influência do inconsciente no processo de 

aprendizagem, poderá aceitar que quando o aluno se debruça sobre o objeto do conhecimento 
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matemático, o faz imbuído do seu desejo e que se manterá fiel ao seu modo de pensar 

subjetivo. Ouvirá com seus desejos, fará recortes que lhe convier e jogará o resto fora. Isso 

não representará rebeldia consciente ou uma manifestação perversa e delinqüente por parte do 

aluno; é apenas seu modo de aprender, é a sua forma de se relacionar com o saber.  O que 

importa da aquisição desse saber para o professor é sua compreensão como parte importante 

do processo de aprendizagem, mas que não detém total poder sobre ele. Talvez esse saber 

alivie sua prática docente e contribua para uma ação pedagógica mais eficaz para que o aluno 

aprenda a aprender. Provoque-o a se lançar incessantemente no desejo do outro, em busca 

desta porção que lhe falta e que ele nunca encontrará, mas que é importante para a construção 

do seu conhecimento e possibilita a ele compartilhar o saber do mundo. 
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Capítulo 2 

 
VISÃO PANORÂMICA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA  

 

 

 

2.2 - Panorama escolar brasileiro 

  

 

2.2.1 - Histórico 

 

 

Um problema que nos incomoda não surge ao acaso, ele surge em determinada 

dimensão espaço-tempo e tem raízes mais ou menos profundas de acordo com o grau de 

complexidade em que se apresenta. A questão do fracasso escolar, do baixo desempenho 

carrega o caráter da complexidade, pois envolve uma rede de relações humanas. Esses 

problemas surgem dentro do sistema escolar ou sistema de ensino, como ficou consagrado na 

legislação escolar brasileira (DIAS, 2004), em determinado espaço-escola, num determinado 

momento, como tentaremos focalizá-los. Numa breve retrospectiva histórica, podem-se 

perceber as sementes dos problemas do sistema de ensino brasileiro sendo semeadas, desde o 

Império, somente caracterizando-se como um problema educacional, como se entende hoje, a 

partir da República. Esclarece-se, desde já, que não é objetivo desta investigação focalizar o 

baixo desempenho na perspectiva da constituição estrutural do sistema de ensino brasileiro. 

Mas observar a influência dessa rede de relações nos sujeitos que a compõem, e que lhe dão o 

sentido de existência, ou seja, em primeiro lugar, o aluno, sujeito necessitado de aprender, em 

segundo, o professor em seu desejo de ensinar. Não há ensino sem professor (KUPFER, 

2007). Esta é a tônica desse trabalho de investigação, mas reflexões como estas só são 

possíveis em determinado momento histórico. Dir-se-ia que, neste momento, está-se mais 

consciente e percebem-se problemas mais delicados. Numa rápida retrospectiva, pode-se 

entender melhor o momento atual da educação no Brasil.  

Por mais de dois séculos, a educação nacional foi dominada pelos jesuítas, que 

chegaram juntamente com o Governador-Geral, em 1549, até a expulsão deles em 1759, pelo 

Marquês de Pombal. Neste período, estavam sob os cuidados da Companhia de Jesus, as 

escolas de primeiras letras, os colégios e seminários fundados por eles. O trabalho de 

educação exercido pelos jesuítas estava direcionado à catequese dos nativos e da educação de 

brancos que aqui aportaram ou nasceram, e voltada, principalmente, não de forma exclusiva, 
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aos de classes mais abastadas. Nesse período, a educação não se constituía como um 

problema que se apresentasse como um assunto nacional. 

Segundo Azanha (2004), um problema só se caracteriza como “problema nacional” a 

partir do momento em que exista uma percepção coletiva dele. Isto não quer dizer que ele não 

exista, somente não é percebido; desta forma, não incomoda, pois os interesses e as atenções 

estão voltados para outras direções. Com a expulsão dos jesuítas, temos a primeira 

desarticulação da estruturação do ensino no Brasil. Cria-se um vazio escolar, com escassez de 

recursos e de mestres que suprissem a ausência dos clérigos. O ensino ficou, então, reduzido e 

fragmentado nas aulas régias de Humanidades, Ciências e Primeiras Letras. Isso iria 

repercutir por décadas até a chegada da família real, no início do século XIX, quando a 

educação brasileira receberia novo impulso, priorizando o ensino superior por interesse e 

necessidades da coroa, relegando a educação popular ao segundo plano.  

Após a Independência (1822), inaugurou-se uma nova política no campo da instrução 

popular no Brasil. A situação deplorável da educação popular fora denunciada pelos 

constituintes em 1823, e reivindicados num projeto de constituição no mesmo ano. Apesar da 

dissolução da constituinte, que sepultou com ela o projeto, os anseios da Assembléia dos 

constituintes - as reivindicações - não foram ignoradas por D. Pedro, que garantiu, na Carta 

outorgada de 1824, a criação de colégios e universidades, prometendo a todos os cidadãos, a 

instrução primária gratuita. O governo central, sufocado por encargos e necessitado de 

garantir a integridade do Império, instituiu o Ato Adicional de 1834 e descentralizou as 

responsabilidades da educação popular, legando-as às províncias e reservando à Corte a 

competência sobre os ensinos médio e superior, mas, por falta de recursos, as províncias 

pouco puderam fazer pela educação popular. Desta forma, durante a segunda fase do Império, 

até a proclamação da Republica, em 1890, o quadro geral foi de escassez de escolas e de 

mestres no ensino primário. Apesar de ter havido algumas iniciativas de criação das escolas 

normais, elas acabaram perecendo. Neste período, o ensino médio tinha um caráter 

preparatório para ingresso no ensino superior, prevalecendo aulas avulsas apenas acessíveis às 

classes abastadas. Ocorreram tentativas de estruturação de cursos regulares com propósitos 

formativos e não somente preparatórios, como o Colégio Pedro II, os liceus da Bahia e de 

Pernambuco, mas sem influência no quadro geral. Com a proclamação da República, vencem 

as idéias liberais, como a ampliação do direito de voto, antes limitado pela renda, passa a sê-lo 

pela instrução, separação entre Igreja e Estado, laicização do ensino ministrado nos 

estabelecimentos públicos, liberdade de crenças e de ensino. (HAIDAR&TANURI, 2004). 

Mas o novo regime não trouxe mudanças significativas para a instrução pública, pois, apesar 
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de várias reformas, não ocorreram alterações no ensino médio que continuava funcionando 

como ponte para o ensino superior. Também não se inaugurou uma nova corrente de idéias 

educacionais. Somente a partir de 1920, um debate educacional começou a tomar espaço 

social.  

Com o fim da primeira guerra, movimentos nacionalistas começaram a empunhar a 

bandeira de luta contra o analfabetismo, convocando o governo federal a assumir sua parcela 

de responsabilidade. Estas idéias foram literalmente rejeitadas na Reforma Constitucional de 

1926, mas foi exatamente na década de 20 que a educação deixou de ser apenas tema de 

reflexões isoladas e de discussões parlamentares, para ser percebida como problema nacional.  

As crescentes crises políticas e econômicas que agitaram a década de 20 tiveram como 

desfecho natural a revolução de 1930. Foi neste cenário que se criou um ambiente propício à 

transformação da educação no Brasil em um efetivo problema nacional. (DIAS, 2004). A 

consciência coletiva sobre o problema fica patente quando, em 1932, um grupo de educadores 

e homens de cultura lançou um manifesto ao povo conhecido como “Manifesto dos Pioneiros 

da Educação Nova”. Este documento constituiu um marco histórico na educação brasileira por 

incorporar a “mais nítida e expressiva tomada de consciência da educação como um problema 

nacional” além de conter um diagnóstico e ser um indicador de rumos. (DIAS, 2004). A partir 

de então, o movimento da escola nova viria influenciar a estruturação do sistema de ensino no 

Brasil. 

A partir da revolução de 1930, o sistema de ensino passou por duas reformas: a 

reforma Francisco Campos (1931) e Gustavo Capanema (1942). Em relação à Matemática, as 

discussões se concentravam em torno das modificações implantadas no ensino da Matemática, 

seguindo duas propostas: o ensino nos moldes da Escola Nova, representado pelo professor 

Euclides Roxo, diretor do Colégio Pedro II, entre os anos de 1925 a 1935 e o ensino particular 

católico, representado pelo Padre Arlindo Vieira, reitor e professor do Colégio Santo Inácio e 

militante fervoroso da educação católica tradicional. Na reforma de 1931, o professor 

Euclides Roxo foi o principal mentor do currículo de Matemática, que, ao ser implantado, 

gerou inúmeras críticas. Para a reforma de 1942, Gustavo Capanema, então ministro, 

concedeu espaço para debate para um número limitado de participantes, para que se chegasse 

a um consenso. Arlindo Vieira iniciou um grande combate ao que ele denominava de 

enciclopedismo dos novos programas, enquanto defendia a volta dos clássicos no ensino da 

Matemática. Depois de muitos embates em livros e publicações, permaneceu o caráter 

enciclopédico dos programas de ensino da reforma de 1942. Euclides Roxo conseguiu manter 

no ensino secundário o ensino do conceito de função e do cálculo infinitesimal. Por outro 



57 

lado, os grupos tradicionalistas, principalmente os católicos, conseguiram reconquistar parte 

do espaço perdido pela laicização do ensino, iniciado no século anterior às reformas. Como, 

por exemplo, as aulas opcionais de formação religiosa e a liberação de verbas para incentivar 

a criação e a manutenção de instituições religiosas de ensino. Após este período, o ensino da 

Matemática somente viria sofrer modificações significativas com a chegada do movimento da 

Matemática moderna no Brasil, na década de 60 (CARVALHO, 1996). 

A primeira fase de estruturação do sistema de ensino brasileiro se caracterizou por um 

distanciamento do governo central do processo educativo, falta de consciência coletiva sobre 

a questão educativa e um sistema de ensino precário, de certa maneira dominado pela 

iniciativa privada e a serviço, principalmente, das elites e da corte, resultando um sistema de 

ensino sem coesão. Na segunda fase, após a revolução de 1930, a tomada de consciência 

coletiva do problema se constituiu fator favorável à constituição de um sistema menos 

fragmentado, mas iniciou uma divergência entre os anseios dos educadores e os interesses dos 

administradores. A primeira tentativa de estabelecer um Plano Nacional de Educação ocorreu 

em maio de 1937, quando o Conselho Nacional de Educação elaborou e enviou à Presidência 

da República, um anteprojeto do Plano de Educação Nacional, mas que não chegou a ser 

discutido com o estabelecimento do Estado Novo. Segundo Azanha (2004), o anteprojeto não 

merecia melhor destino, pois era a mais completa negação das teses defendidas pelos 

educadores ligados ao Movimento dos Pioneiros da Educação Nova. Excessivamente 

centralizador, o anteprojeto pretendia ordenar em minúcias irrealistas toda a educação 

brasileira, não permitindo a oxigenação do sistema, um natimorto.  A idéia de um Plano 

Nacional de Educação foi adiada de 1937 a 1962, quando foi elaborado e instituído o primeiro 

Plano Nacional de Educação. A exigência de formulação de um Plano Nacional de Educação 

surgiu na Lei nº. 4.024, de 1961 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e não constava no 

anteprojeto original, cujo relator, professor Almeida Jr., era um dos signatários do Manifesto 

de 32, e sua concepção do que deveria ser uma Lei de Diretrizes e Bases era a seguinte:  

 

 

“Diretriz” é linha de orientação, norma de conduta, “base” é a superfície de apoio, 

fundamento. Aquela indica a direção geral a seguir, não as minudências do caminho. 

Esta significa o alicerce do edifício, não o próprio edifício, que sobre o alicerce está 

construído. Assim, entendidos os termos, a Lei de Diretrizes e Bases conterá tão-só os 

preceitos genéricos e fundamentais (ALMEIDA, 1949, p. 48). 

 

 Nesta concepção, a LDB seria a fixação de princípios gerais da educação brasileira, 

permitindo a elaboração, a níveis estaduais, de políticas de educação também de rumos gerais, 
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portanto, flexíveis às características de cada estado e ao mesmo tempo, integradas numa 

política educacional nacional. Porém isso não ocorreu, e a LDB (Lei nº. 4.024/61) distanciou-

se muito do anteprojeto inicial, passou por uma revisão em 1965, implementando um caráter 

descentralizador, incluindo normas com tendência a estimular a elaboração de planos 

estaduais e sofreu nova revisão em 1966, que introduziu importantes alterações na 

distribuição de recursos federais, através do Plano Complementar de Educação. Em seguida, a 

lei que a substituiu, (Lei nº. 5.692/71) eliminou qualquer possibilidade de instituição de 

políticas e planos de educação que ensejassem um desenvolvimento desejável da educação 

brasileira, longe de representar uma LDB concebida em termos gerais, consagrou novamente 

a idéia de plano como distribuição de recursos, aproximando-o do não efetivado Plano de 

Educação Nacional de 1937. Até esse momento histórico, a estruturação da educação escolar 

no Brasil é marcada por avanços e retrocessos, caracterizando um estado de tensão entre o 

desejo da sociedade e os interesses dos que detêm o poder de decidir. Após o estabelecimento 

do plano de educação de 1962 e suas revisões, sucederam-se o estabelecimento de dez planos 

em trinta anos, deixando claro uma descontinuidade administrativa no processo.  

Decorridos sessenta anos, o que se observa é a existência de um problema de educação 

geral, uma tomada de consciência que nos remete à década de 1920, uma necessidade de 

definir diretrizes para a educação nacional e uma base sólida onde este edifício possa se 

assentar, sem sofrer grandes turbulências, sendo construído com segurança. Até este momento 

histórico, não há grandes preocupações com a aprendizagem, com o desempenho escolar e 

com o fracasso escolar. A sua existência foi evidenciada pelos estudos realizados por Moisés 

Kessel (1954) que mostrou a dramaticidade da situação na década de quarenta: do total de 

crianças que se matricularam pela primeira vez no primeiro ano, em 1945, apenas 4% 

concluíram o primário em 1948, sem reprovações; dos 96% restantes, metade não concluiu 

sequer o primeiro ano. Um outro estudo, realizado por Barreto (1984), registrou que, ao final 

da década de setenta, a taxa de escolarização da população de 7 a 14 anos foi de 67,4%. Isto 

correspondia na época, em números absolutos, a cerca de 7.100.000 crianças em idade escolar 

primária fora da escola. (PATTO, 1999). 

Como é o trabalho de toda pesquisa, descobrir os fatos e trazê-los à tona, acredita-se ser 

bem provável que tenham alimentado os debates em torno da nova Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação, que já haviam iniciado antes da promulgação da Constituição de 1988. Surge, 

em 1996, a nova Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº. 9.394/96), como resultado de um empenho 

do governo brasileiro em promover reformas para suprir o quadro de extrema desvantagem 

em relação aos países desenvolvidos. Mas também traz as marcas de influência do Banco 
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Mundial (BM). Segundo Rosa Maria Torres (2009), o Banco Mundial, nestes últimos 30 anos, 

vem aumentando sua influência sobre as políticas educacionais dos países em 

desenvolvimento. “Abrangendo atualmente as atividades de pesquisa, assistência técnica, 

assessoria aos governos em matéria de políticas educativas, assim como prestando ajuda para 

a mobilização e coordenação de recursos externos para a educação” (TORRES, 2009, p.128). 

As avaliações de rendimento escolar em todos os níveis de ensino marcam a presença dessa 

influência. 

Em seu caráter regimentar, a nova LDB (9.394/96) e como atribuição primeira da União, 

inaugura o período histórico de avaliação externa à instituição de ensino, bem descrito no art. 

9º, inciso VI, onde se lê: A União incumbir-se-á de: assegurar processo nacional de avaliação 

do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os 

sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades, a melhoria da qualidade do ensino; 

(PCNs. 41). Desta forma, a avaliação do desempenho passou a ter prioridade em todos os 

níveis de ensino, para atender as orientações das políticas educacionais financiadas pelo 

Banco Mundial, muitas vezes, em detrimento do próprio processo de aprendizagem e das 

especificidades locais, esbarrando na questão ética da autonomia. Sobre esta questão 

concordamos com Azanha (2004), pois 

 

 

A autonomia das escolas tem seu fundamento na exigência ética de que a ação 

educativa não se reduza ao mero cumprimento de horários e de execução de tarefas 

determinadas por órgãos exteriores à instituição. A ação educativa, tanto na sua 

dimensão individual como coletiva, requer uma consciência clara dos objetivos 

educacionais e dos valores a eles ligados. Sem essa consciência, não é possível definir 

responsabilidades num sentido ético e social. Analogias entre escolas e empresas 

poderão obscurecer esse aspecto fundamental da educação. (p. 85). 

 

   Numa tentativa de responder as solicitações externas, os educadores poderão ter 

confundida a sua função, resultando um desvio dos objetivos da educação para o 

cumprimento de metas com o objetivo de atingir determinados níveis de desempenho. A 

leitura inadequada dos resultados, devido ao desconhecimento dos fatores que influenciam os 

níveis de desempenho, impede atacar o problema de modo a reverter resultados de rendimento 

escolar inadequados. Foi dentro desta proposta que essa investigação adquiriu relevância, pois 

se propôs investigar a possibilidade da influência da subjetividade ou do desejo em aprender 

no desempenho escolar em Matemática, pois até o momento não se encontraram registros 

com esse tipo de abordagem. Este estudo faz emergir o sujeito que aprende como aprende e 

qual a relação que estabelece com o objeto de conhecimento matemático.  
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Perceber o aluno como sujeito inserido no processo de aprendizagem será 

imprescindível para obter-se êxito no processo formativo do jovem para exercer sua 

cidadania. Numa tentativa de caminhar na concretização de um sistema de ensino pleno e 

pressionado por exigências externas de melhoria da educação, inicia-se uma nova fase do 

sistema de ensino brasileiro. Neste contexto, necessário se torna avaliar para correção de 

rumo. Ao avaliar, percebe-se a existência de um problema, que sempre existiu, mas não 

incomodava muito em Matemática e que a caracteriza mais em seu papel excludente que 

libertador. Foi neste momento histórico que a questão do desempenho surgiu como um 

problema nacional. Passou a incomodar e provocou a investigação revestindo essa pesquisa de 

maior significado. 

 

 

2.1.2 - A LDB e o ensino médio 

 

 

No contexto histórico, em que veio se processando a estruturação do ensino no Brasil, o 

ensino médio caracterizou-se por ser exclusivamente propedêutico nos períodos Colonial, 

Imperial e na República Velha. A partir de 1931, com a reforma educacional implementada 

por Francisco Campos e consagrada pela constituição de 1934, o ensino secundário ganha 

organicidade, ocorrem o rompimento do monopólio estatal de acesso ao ensino superior e a 

ampliação da política de oficialização das escolas privadas. A habilitação no ensino 

secundário tornou-se exigência para o ingresso no ensino superior (RAMOS, 2005). Segundo 

ele, após a reforma, até a primeira metade do século XX, o ensino médio foi fortemente 

marcado pela dualidade de um sistema que se voltava para as elites e outro para as classes 

populares. Com a industrialização crescente, essa dualidade foi mantida, acentuando sua 

função de preparar os jovens para o mercado de trabalho, predominando sua função 

profissionalizante em constante tensão com sua função propedêutica. Com a crise dos 

empregos e confrontando com um novo padrão de sociabilidade capitalista, o novo projeto do 

ensino médio passou a centrar na pessoa humana. 

Sob a égide de um mundo globalizado pela rede mundial de computadores, veiculando 

grande volume de informações, e o avanço tecnológico na área da informática alterando 

incessantemente seu campo de conhecimento e influenciando todos os outros ramos do 

conhecimento, novos parâmetros surgem para a formação dos cidadãos. Com a globalização, 
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veem-se emergir uma nova consciência sobre educação, a necessidade do país de competir em 

níveis de igualdade com países desenvolvidos e, devido à instabilidade do mercado de 

trabalho, e, consequentemente, da vida social, surge a necessidade da formação das novas 

gerações de jovens para o enfrentamento das constantes alterações no campo social e do 

trabalho. Para efetivar essa transição e superar uma formação específica, ora voltada para o 

ensino superior, ora para o aspecto profissionalizante, acredita-se adequado promover a 

adaptação da instituição de ensino, bem como a de seus educadores, ao processo de 

humanização da escola, pois demanda uma mudança de paradigma tanto para os profissionais 

da educação, quanto das instituições de ensino. Somente assim será possível garantir o “pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho” (LDB. Art. 2º, 1996). Os educadores de todas as áreas poderão encontrar, nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, orientações que norteiam esse início de caminhada que 

deverá estar pautada nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino médio (DCNEM) onde 

constam os princípios estéticos, políticos e éticos da humanização do sistema de ensino e, 

particularmente, da escola. Mas não poderão se furtar do enfrentamento da subjetividade e da 

complexidade que envolvem as relações entre os sujeitos que compõem a escola. Torna-se 

necessário compreendê-las. A compreensão de que elementos subjetivos influem no processo 

de aprendizagem poderá contribuir para uma pedagogia que promova a humanização do 

ambiente escolar e diminua o distanciamento entre o professor e o aluno e deste com o saber. 

O trabalho de construção do conhecimento exige do aluno mais do que conhecimentos, liga-se 

à mobilização de aspectos de sua própria subjetividade. Segundo Hengemühle (2004), a 

escola é um espaço concreto de promoção do ser, e do conviver e do desenvolvimento das 

capacidades do conhecer e fazer. A conquista da cidadania passa pela aprendizagem efetiva 

com consequente domínio, garantindo poder de decisão e, consequentemente, liberdade de 

ação, principalmente quando se trata da aprendizagem da Matemática. Historicamente, 

percebe-se uma preocupação nesse sentido, mas que não tem se efetivado na prática. Intui-se 

que compreender a relação que o aluno estabelece com o saber matemático e como sua 

subjetividade influi em sua aprendizagem e, consequentemente, em seu desempenho escolar, 

só se torna possível quando nos aproximamos dele e o ouvimos. Entender sua linguagem para, 

daí, procurar causas inconscientes que o impedem de desenvolver suas habilidades cognitivas. 

Acredita-se que uma das dificuldades enfrentadas pelos professores de Matemática, para 

responder a nova convocação proposta pela LDB (9394/96), está relacionada com a falta de 

compreensão das vicissitudes que os alunos apresentam frente ao saber matemático e que 

dizem respeito a sua subjetividade. 
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2.1.3 - Os PCNs e o ensino da Matemática  

 

 

Anteriormente, a LDB (9394/96), o ensino da Matemática passou pelas reformas 

Francisco Campos (1931), e Gustavo Capanema (1942), como já se havia comentado 

anteriormente. Depois, veio sofrer modificações mais significativas no movimento da 

Matemática moderna, na década de 60. A nova proposta para o ensino da Matemática foi 

definida nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). A base nacional comum dos 

currículos do ensino médio foi organizada em três grandes áreas do conhecimento: 

Linguagens, Códigos e suas tecnologias, Ciências da natureza, Matemática e suas tecnologias, 

Ciências humanas e suas tecnologias. 

A Matemática aparece inclusa na grande área: Ciências da natureza, Matemática e suas 

tecnologias. Os PCNs reservam uma seção para falar do sentido do aprendizado nesta área,  

de forma que o ensino propicie um aprendizado útil à vida e ao trabalho, priorizando tópicos 

factíveis de interdisplinaridade, permitindo o dialogo entre as disciplinas, “evitando tópicos 

cujos sentidos só possam ser compreendidos em outra etapa de escolaridade” (BRASIL, 1999, 

p. 203). Propõe que  

 

 

um ensino médio, concebido para a universalização da Educação Básica, precisa 

desenvolver o saber matemático, científico e tecnológico como condição de 

cidadania e não como prerrogativa de especialistas. O aprendizado não deve ser 

centrado na interação individual de alunos com materiais instrucionais, nem se 

resumir à exposição de alunos ao discurso professoral, mas se realizar pela 

participação ativa de cada um e do coletivo educacional numa prática de elaboração 
cultural. É na proposta de condução de cada disciplina e no tratamento 

interdisciplinar de diversos temas que esse caráter ativo e coletivo do aprendizado 

afirmar-se-á (BRASIL, 1999, p. 208-209). 

 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, para a condução do aluno à sua 

condição de cidadão, o currículo deve contemplar conteúdos e estratégias de aprendizagem 

que capacitem o ser humano para a realização de atividades nos três domínios da ação 

humana: a vida em sociedade, a atividade produtiva e a experiência subjetiva, visando à 

integração de homens e mulheres no tríplice universo das relações políticas, do trabalho e da 

simbolização subjetiva. Nessa perspectiva, incorporam-se como diretrizes gerais e 

orientadoras da proposta curricular, as quatro premissas apontadas pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) como eixos estruturais da 

educação na sociedade contemporânea: aprender a conhecer, a fazer, a viver e a ser. Aprender 
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a viver e a ser decorrem, assim, das duas aprendizagens anteriores, aprender a conhecer e a 

aprender a fazer e devem constituir ações permanentes que visem à formação do educando 

como pessoa e como cidadão. Para Charlot (2000), o sentido da palavra aprender  nem sempre 

é o mesmo para o aluno e para o professor . “Que muitos alunos instalam-se em uma figura do 

aprender que não é pertinente para a aquisição de saber e, portanto, para ter sucesso na 

escola” (CHARLOT, 2000, p. 66). Ao confrontar com a necessidade de aprender num mundo 

onde o que se necessita aprender já está presente, a criança não o faz da mesma forma, ou 

seja, deve-se estar atento para o fato de que o aprendizado não passa pelos mesmos processos. 

Surge uma questão radical cuja dimensão ultrapassa o cognitivo e a didática. 

 

 

Aprender será exercer que tipo de atividade? Analisar a figura do aprender sob este 

ponto de vista é trabalhar a relação com o saber enquanto relação epistêmica. [...] 

Os locais no qual a criança ou o jovem aprende possuem estatutos diferentes do 

ponto de vista do aprendizado. [...] Existem locais mais adequados do que outros 

para implementar tal ou qual figura do aprender. [...] A função central da escola é 

instruir, mas ela participa da educação e é também um espaço de vida (CHARLOT, 

2000, p.67). 
 

Assim, o local adequado para se estabelecer a relação com o saber enquanto relação 

epistêmica é a escola. Conhecendo essas diretrizes, talvez o professor queira conduzir sua 

prática pedagógica no sentido de despertar no aluno o desejo de aprender, tornando o 

conhecimento como algo a ser descoberto, reacendendo no aluno a curiosidade, conduzindo-o 

a estabelecer uma relação com o saber como relação epistêmica.  

 

 

2.2 - O desempenho escolar e as avaliações de aprendizagem 

 

 

2.2.1 - Avaliações externas e internas à escola 

 

 

Na LDB (9394/96), pode-se observar uma tomada de consciência nacional sobre a 

extensão dos problemas educacionais brasileiros acumulados ao longo dos anos. Nota-se que 

o ideal de criar um sistema de ensino identificado com a realidade nacional, mais focado no 

sujeito está implícito na lei, mas ela deve enfrentar o desafio de levar a educação a indivíduos 

formados numa diversidade cultural muito grande, constituindo sujeitos com histórias de vida 
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bem singulares que influenciam, com sua subjetividade, as escolas que freqüentam, 

compondo a complexidade do sistema. Apesar da evolução dos métodos de ensino, da 

melhoria das condições de trabalho e material didático, obteve-se pouco avanço em relação a 

uma aprendizagem efetiva, como têm demonstrado os índices das avaliações externas da 

escola e do Estado (anexos 1 e 2). Isso demonstra que existem outros fatores a serem 

considerados no processo e, até o momento, esta lacuna não foi preenchida. Esta pesquisa teve 

como propósito contribuir para preencher esta falta, aproximando do sujeito-aluno, em sua 

subjetividade, refletindo sobre sua relação com o saber matemático, e como isso poderia estar 

influenciando o seu desempenho em Matemática. Acredita-se, da mesma forma, que os 

fatores subjetivos também influem no desempenho em Matemática, medido pelas avaliações 

externas do sistema de ensino. 

Anteriormente, selecionava-se pelo quociente de inteligência (QI). Introduz-se, agora, 

uma nova maneira de selecionar, utilizando a medida do desempenho escolar. Dessa forma, 

classificam-se os jovens, as escolas, as regiões e até mesmo os países. Quando se ignora o 

sujeito, tudo é possível, mas quando se considera a existência da subjetividade tudo passa a 

ser questionável. O aluno não é uma caixa de dados que, ao ser solicitado por algum estimulo 

externo, envia uma resposta. Entre o estímulo e a resposta, acredita-se existir um sujeito que 

aciona estes dispositivos e o faz de seu modo. Ele parte de uma determinada posição, na qual 

se coloca, representada pela relação com o saber. Um sujeito mobilizado, na maioria das 

vezes, por motivos inconscientes que ele próprio desconhece e, “por acreditar que o 

inconsciente introduz em qualquer atividade humana, o imponderável, o imprevisto, o que 

desvanece, o que nos escapa” (KUPFER, 2007, p. 97), torna-se difícil mensurar a 

aprendizagem. 

Na visão psicanalítica, o sujeito com o qual se lida, é um sujeito desejante e sua 

capacidade de ação supera a de medi-lo. No instrumento de avaliação, está presente o 

avaliador em sua subjetividade. A marca da subjetividade é bem perceptível dada a falta de 

consenso sobre a maneira de avaliar. Há uma diversidade de formas de avaliar, e, como 

conseqüência, uma variedade de níveis de desempenho. 

Quando o aluno realiza uma avaliação externa, pode-se garantir que estará movido 

pelo desejo de articular seus saberes de forma a obter sucesso? Por que o faria? Ao priorizar 

obter medidas de desempenho favoráveis, corre-se o risco de desviar o foco da aprendizagem. 

As medidas de desempenho são frutos das decisões do avaliador, portanto, ligadas à sua 

subjetividade. A aprendizagem do aluno é algo que se intui estar relacionado à sua capacidade 

cognitiva e à sua subjetividade, como sujeito desejante, gerenciador do processo de aprender. 
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Veja-se o paradoxo a seguir: as avaliações internas aplicadas nas salas de aula e as avaliações 

externas em larga escala perseguem os níveis de desempenho que os avaliadores desejam 

encontrar, mas que nem sempre o aluno deseja demonstrar, muitas vezes, por não ter a 

consciência de seu papel. Deve-se ficar atento para que pressões oriundas da instalação de 

avaliações em massa não provoquem deslocamento da atenção do professor do objetivo 

principal que é a aprendizagem.  Por tradição do ensino público, o aluno do ensino médio fica 

submetido a avaliações tradicionais que, segundo Perrenoud (1999) 

 

 

se revelam de pouca utilidade, porque são essencialmente concebidas em vista mais 
do desconto do que da análise dos erros, mais para a classificação dos alunos do que 

para identificação do nível de domínio de cada um.[...]. Uma prova escolar clássica 

suscita erros deliberadamente, já que de nada serviria se todos os alunos resolvessem 

todos os problemas. Ela cria a famosa curva de Gauss, o que permite dar boas e más 

notas, criando, portanto, uma hierarquia. Uma prova desse gênero não informa muito 

como se operam a aprendizagem e a construção dos conhecimentos na mente de cada 

aluno; ela sanciona seus erros sem buscar os meios de compreendê-los  para trabalhá-

los. A avaliação formativa deve, pois, forjar seus próprios instrumentos, que vão do 

teste criterioso, descrevendo, de modo analítico, um nível de aquisição ou de domínio, 

a observação in loco dos métodos de trabalho, dos procedimentos, dos processos 

intelectuais no aluno (PERRENOUD, 1999, p. 15). 

 

Ao se inverterem os processos de avaliação, colocando-os a serviço das 

aprendizagens, talvez, isso favoreça o processo de ensino, possibilitando ao professor a 

tomada de decisões, para que os alunos melhorem seus desempenhos escolares, mobilizando 

forças internas de um aluno sujeito, mesmo que este possua um histórico de incoerências e 

fracassos. A impotência do professor, para tomar decisões e reverter o processo do baixo 

desempenho, pode estar relacionada ao fato de desconhecer o peso da subjetividade no 

processo de aprendizagem. A capacitação do professor, nesse caso, será fundamental para 

enfrentar o problema com racionalidade, poupando a si mesmo, e contribuindo para que o 

aluno assuma a sua parte como sujeito desejante do aprender, pois, na maioria dos casos, o 

professor esforça-se para ensinar e o aluno não corresponde.  

Os resultados das avaliações externas e internas podem, sim, ser indicadores do sujeito 

do desejo, que deveriam ser considerados em todo o processo de aprendizagem e avaliativos, 

mas não são. Acredita-se que isso ocorra pelo fato de que o envolvimento em questões 

subjetivas assusta, transporta o professor para o campo da complexidade onde ele não está 

habilitado a trabalhar. Então, será preferível ignorar esta parte, mesmo que ela comprometa os 

resultados. Nesta pesquisa, deseja-se contribuir com o professor de Matemática, ajudando-o a 

compreender um pouco a subjetividade, pois entende-se que a melhoria do desempenho em 
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Matemática situa-se no campo das relações subjetivas que se estabelecem dentro da escola. 

Assim, as intervenções para alteração dos níveis do desempenho devem ser pontuais, no que 

diz respeito à escola e suas peculiaridades, à sala de aula, ao professor e ao aluno. Entende-se 

que a capacitação do professor, com aquisição de um saber sobre a subjetividade, poderia 

favorecê-lo na identificação de sintomas que acusem resistências inconscientes à 

aprendizagem em Matemática existentes nos alunos. Então, seria possível encontrar 

estratégias que auxiliariam o aluno a vencer tais processos e a alterar sua relação com o saber 

matemático. 

Os resultados das medidas de desempenho escolar obtidos pelo governo estadual e 

pelo federal deveriam ser utilizadas para implementação de políticas públicas que 

contribuíssem para melhor compreender o problema da não aprendizagem e de sua 

consequência no desempenho. Não se acredita que a simples medida do desempenho possa 

explicar suas causas. O que se observa é que estes resultados têm sido utilizados para 

pressionar ainda mais a comunidade escolar já sufocada pelas condições de trabalho. 

Desprovido de maior compreensão dos  motivos que influenciam no desempenho dos alunos, 

o professor procura acertar por tentativas, julgando que faz o correto, o aluno espera tudo do 

professor, e o governo acha que suas intervenções vão alterar os resultados. Talvez, uma 

adaptação contínua de processos educativos que levem em conta a subjetividade, aliados ao 

conhecimento teórico, e espírito de observação e pesquisa, poderá monitorar o processo do 

aprender. Entende-se que as avaliações externas fotografam lances de um processo subjetivo 

que quiseram ser revelados momentaneamente pelos atores, pois se desconhece o desejo que 

move o sujeito num determinado momento em que é submetido a uma avaliação. 

Assim, para entender e intervir no desempenho de forma favorável, torna-se 

necessário seguir na direção de conhecer o sujeito-aluno, seu modo de aprender, e uma 

avaliação que, realmente, implique a tomada de decisões que favoreçam a aprendizagem. 

 

 

2.3 - Avaliações externas e influências externas 

 

 

Buscar a compreensão de um problema inicia-se por onde ele mais incomoda, 

demanda disponibilidade e resistência para percorrer as peculiaridades do entorno que o 

envolve e o esconde. Uma das utilidades das avaliações externas está no fato de elas 

chamarem a atenção sobre o problema do desempenho escolar em Matemática, algo que 
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sempre existiu, mas que se acostuma com ele, de forma que não causa incômodo. As 

avaliações externas surgem como um remédio amargo, desagradável, necessário de ingerir 

para curar um mal. Mas, quando curado, não se necessitará mais ingeri-lo. O sistema de 

monitoramento e avaliação foi implementado pelo Sistema Nacional de Ensino e implantado 

pelo governo brasileiro com a LDB (9394/96), recomendação feita pelo Banco Mundial 

(BM), pois não existia disponibilidade de dados sistemáticos de desempenho dos alunos ou 

quanto à produtividade dos sistemas.  Segundo Lívia De Tommasi (2009), o entendimento do 

Banco Mundial é que deve ser dada mais ênfase ao monitoramento e nas avaliações regulares 

e sistemáticas, em vez de pesquisa educacional básica. Entende-se que a pesquisa em massa 

dá a dimensão do problema do desempenho escolar desfavorável em Matemática, mas não 

pode adentrar às suas causas; torna-se necessária uma pesquisa de base. Para Tommasi (2009, 

p. 201), “é importante, não somente, que as informações sejam produzidas, mas também, que 

os tomadores de decisão sejam capacitados para utilizar essa informação no gerenciamento e 

no planejamento das ações, e sejam incentivados a fazê-lo”. Acrescenta-se, aqui, ainda, a 

necessidade de a unidade de ensino ter plena consciência da política educacional que está 

sendo adotado pelo sistema de ensino, para que possa funcionar como agente regulador do 

processo, considerando a complexidade que o envolve, fruto das subjetividades ignoradas 

pelo modelo educativo proposto pelo BM. É possível que, nesse ponto, ocorra um 

estrangulamento do projeto de melhoria da educação, e todos saiam perdendo com os 

conflitos que são gerados, quando se ignora a subjetividade inerente ao processo de ensino e 

aprendizagem. Neste caso, será extremamente desastroso seguir apenas as estatísticas, sem se 

aproximar do caráter subjetivo, quando se trata de fenômenos que envolvem sujeitos, para 

nós, sujeitos desejantes, portanto singulares.  

 

 

2.4 - Avaliação da aprendizagem 

 

 

Ao abordar, nesta pesquisa, a relação com o saber matemático e suas implicações no 

nível de desempenho em Matemática, tornou-se obrigatório refletir sobre a constituição da 

avaliação do conhecimento, adquirido pelo jovem em sua formação básica. Dentro da sala de 

aula, a forma de avaliação ora formal, ora mais intuitiva, embebida da subjetividade do 

professor, tem sua representatividade apoiada no poder que envolve a sua imagem. A partir 
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desta posição, é que se avalia o êxito ou o fracasso do aluno. As avaliações externas parecem 

mais formais, mas também, estão impregnadas da subjetividade dos produtores da avaliação 

formal. A partir desta posição, o sistema de ensino avalia o desempenho do aluno. O avaliado 

neste processo é um sujeito que, ao submeter-se à avaliação, ao ler e interpretar as 

informações que lhe são oferecidas, o faz de uma posição que os avaliadores desconhecem. 

Para Perrenoud (1999), êxito e fracasso são representações produzidas pelas “hierarquias de 

excelência escolar, das mais formais às mais intuitivas [...]. Entretanto, não são quaisquer 

representações: elas fazem lei, passam por uma imagem legítima de desigualdades bem reais 

de conhecimentos ou de competências” (PERRENOUD, 1999, p.36). Também, Charlot 

(2000) mostra como a Sociologia analisou o fracasso escolar entre as décadas de 60-70, 

interpretando-o como diferença de posições entre alunos, ou seja, o aluno em situação de 

fracasso ocupa no espaço escolar uma posição diferente daquela do aluno em situação de 

êxito, e que estas “posições são avaliadas em termos de notas, de indicadores de sucesso, de 

anos de atraso, de um lugar, num sistema hierarquizado, etc.” (CHARLOT, 2000, p. 17).  

Esse mesmo discurso atualmente poderá ser ouvido nas diferenças de níveis de 

desempenho apontadas nas avaliações em massa.  A medida do desempenho também vem a 

ser uma representação produzida pelas hierarquias de excelência do sistema de ensino. Estas 

classificam indivíduos, escolas, regiões e países. Por representar um produto de decisões 

subjetivas implícitas nas avaliações, sejam internas às unidades de ensino, ou externas, é 

necessário colocar-se numa posição reflexiva sobre as medidas de desempenho e sua real 

relação com a averiguação da aprendizagem. Desejando ter um controle sobre a aprendizagem 

dos sujeitos, de como exercitam sua atividade intelectual, utilizam-se as avaliações do 

desempenho do aluno. Mas, por mais cuidadosa que seja a forma de avaliar, haverá sempre 

algo no processo de aquisição das competências e habilidades que escapa, pois 

 

 

uma competência se apresenta, primeiramente, como uma excelência virtual, em 

outras palavras, como a capacidade latente, interiorizada, de fazer certas coisas 

consideradas difíceis: tocar flauta, datilografar, ler ou falar uma língua estrangeira, 
redigir uma carta, construir um triângulo retângulo; a competência não é, a rigor, 

senão a face escondida do desempenho: ela é o que o torna possível, mas isso ainda 

não nos diz nada de sua exata natureza! (PERRENOUD, 1999, p. 44). 

 

A impossibilidade de conhecer a natureza exata de uma competência, ao avaliar o 

desempenho do aluno, evidencia o reinado da subjetividade no processo. Ao negar o sujeito 

do desejo, reduzem-se os problemas de aprendizagem ao cérebro que armazena e processa, e 
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perde-se a possibilidade de compreender sua interferência na mobilização para a 

aprendizagem. Assim, o resultado do desempenho poderá mascarar a real situação de 

aprendizagem adquirida pelo aluno. A supremacia das hierarquias de excelência representa a 

maior arma contra a aprendizagem, pois na maioria das vezes, são as notas obtidas em 

determinado momento da história escolar do aluno, que poderão influenciar, 

inconscientemente, seu desempenho por toda sua vida, muito além do tempo escolar. Charlot 

(2000) alerta para o fato de  

 

 

que a experiência escolar do aluno em situação de fracasso traz a marca da 
diferença e da falta: ele encontra dificuldades em certas situações, ou orientações 

que lhe são impostas, ele constrói uma imagem desvalorizada de si, ou, ao 

contrário, consegue acalmar esse sofrimento narcísico que é o fracasso. 

(CHARLOT, 1999, p. 18). 

 

Essas posições assumidas pelo aluno comprometerão suas futuras aprendizagens, 

tornando-o um refém de si mesmo. Neste caso, aconselha a analisar o fracasso escolar nesta 

situação como experiência de fracasso escolar. Uma outra análise que Charlot (2000, p. 18) 

propõe sobre o fracasso escolar é a de “proceder a uma comparação das experiências 

escolares dos alunos, conforme estiverem em situação de sucesso ou de fracasso”. Assim, faz-

se uma análise em termos de diferença na relação com o saber e a escola. Isto faz refletir 

sobre a formação do professor de Matemática, em que é priorizado o desenvolvimento de 

habilidades para ensinar e detectar falhas cognitivas. A aquisição de conhecimento 

matemático acima do nível ao que se propõe a ensinar é fator relevante que não pode ser 

ignorado. Mas, insiste-se em que ignorar os elementos subjetivos poderá colocar parte do 

processo de aprendizagem da Matemática em risco. 

 

 

2.5 - Como avaliar competências e habilidades 

 

 

As provas clássicas ministradas pelas unidades de ensino ou pelo sistema de ensino 

não são os melhores meios para se avaliar competências e habilidades, pois apresentam-se 

com pouca utilidade, valorizando mais os erros, classificando pelo conhecimento não 

adquirido, ignorando o tempo de cada um aprender um determinado conteúdo. Concorda-se 

com Perrenoud (1999) e considera-se que a avaliação formativa favorece uma visão mais 
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acurada dos processos intelectuais e subjetivos que envolvem a aprendizagem, pois permite 

observar os métodos e os procedimentos de trabalho, bem como os erros recorrentes e 

procurar diagnosticar suas origens. Não se pode ignorar, no entanto, que esta prática, vai de 

encontro aos interesses enraizados no sistema de ensino, e sua incorporação à prática escolar 

demanda sua reestrutura. Para Perrenoud (1999), em uma alusão aos problemas que envolvem 

a aprendizagem, será necessário aderir a uma visão mais igualitária da escola e ao princípio 

da educabilidade, ou seja, para trabalhar priorizando a regulação das aprendizagens, será 

necessário acreditar que elas são possíveis para o maior número dos alunos que acessam a 

rede de ensino. O fato de os educadores não possuírem uma visão da faceta subjetiva, que 

compõe o processo de aprendizagem, compromete o princípio da educabilidade. Numa 

perspectiva bem próxima a essa, tem-se Lajonquière (1992) que auxilia na percepção da 

subjetividade presente no processo de aprendizagem, quando afirma  

 

 

que “isso” que se interpõe entre o “ensinado” (o mostrado) e o “resultado” é uma 

espécie de “substância” capaz de oferecer resistência à aprendizagem, de fazer com 

que o sujeito repita, insistentemente, um mesmo erro, de que esqueça ou de que não 

consiga fazer aquilo que quer. Emergência de “alguma coisa” que em si mesma 
deteria a chave que possibilita quanto impossibilita as aprendizagens 

(LAJONQUIÈRE, 1992, p.11). 

 

Acredita-se que a compreensão da subjetividade poderá se assim, se desejar orientar, 

para que se veja o erro recorrente em Matemática como a emersão de um sintoma e não como 

de forma geral, incapacidade de aprender. No pensamento de Lajonquière (1992), o erro 

apresenta-se como a ponta de um iceberg que navega arbitrariamente, empenhado em chocar-

se com tudo o que encontra, e acrescenta-se, com dois terços de seu volume, fora do alcance 

das vistas. Quando se opta por admitir a influência da subjetividade no processo de 

aprendizagem, particularmente no caso da Matemática, teremos que nos afastar da idéia de 

que a aprendizagem é simples fruto do jogo estímulo-resposta. Deve-se atender ao conselho 

de Kupfer (2001) de debruçar sobre cada aluno e seguir a intuição para provocá-lo a fazer 

emergir, através de seu discurso, o que o impede de aprender. Ao considerar a subjetividade 

entende-se que 

 

 

o homem é o único animal a tropeçar duas vezes na mesma pedra; ou, pelo 

contrário, que ele é capaz de dar livre curso à sua voracidade epistêmica para assim 

acabar apropriando-se de tudo aquilo que rodeia o organismo, como se fosse um 

inesgotável barril sem fundo, ou desenvolver sua incansável ânsia de desvendar 
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qualquer mistério que o desafia à maneira de Sherlock Holmes. (LAJONQUIÈRE, 

1992, p.11). 

 

Este homem, sujeito do desejo, antes de assim estar constituído, inicia seu aprendizado 

na infância e, por uma necessidade natural, anseia por compartilhar da cultura do grupo social 

em que está inserido. Este anseio o segue pela pré-adolescência, adolescência e juventude e 

por toda vida matura, quando adquire o status de homem. Adquirindo a visão psicanalítica do 

homem, não se corre o risco de querer aportar em fatores físicos, familiares, social ou cultural, 

como se apresenta o discurso atual sobre o fracasso escolar e o baixo desempenho, e, se ele 

não se instalou também no discurso do professor, pode-se extirpá-lo em tempo. Dessa forma, 

a análise das competências e habilidades adquiridas pelo jovem passa pela análise de seu 

estilo de aprender, de fazer e de se relacionar com o saber, enfim, pela sua subjetividade. 

 

 

2.6 - Visão sobre o fracasso escolar do aluno 

 

 

A análise realizada por Patto (1999) auxilia na compreensão do “fenômeno” fracasso 

escolar. Ela considera que as tentativas de explicar a questão do fracasso escolar seria fruto de 

um discurso fraturado. De um lado, possui uma marca liberal que nasce com o anseio dos 

escolanovistas, e está bem presente no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que atrela 

a qualidade do ensino ao interesse e à motivação do aluno, e que a qualidade do ensino estaria 

visceralmente ligada à boa formação do corpo docente. Um outro discurso surge, detectado 

nos estudos realizados por Patto (1999), em um artigo de Cardoso (1949), publicado na 

Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP), que caracteriza o modo de pensar o 

fracasso escolar nesta época. Nesse artigo, atribuem-se as causas do fracasso escolar às 

dificuldades apresentadas pela escola pública, às características externas à escola, localizadas 

no aluno e em seu ambiente familiar e cultural. Também,  

 

 

pela maneira preconceituosa e estereotipada como se veem os integrantes das 

classes subalternas, certamente portadora do preconceito racial, confirmado pelas 
teorias racistas em vigor nos meios intelectuais brasileiros, até, pelo menos, a 

década anterior, e pelas teorias antropológicas que as sucederam, cuja influência 

sobre a maneira de pensar as diferenças sociais foi muito mais duradoura (PATTO, 

1999, p.115). 
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Para Patto (1999), esta maneira de ver o fracasso escolar contém uma contradição 

fundamental que pode ter se instalado no discurso educacional e de certa forma ter sido 

incorporada na política educacional. Da mesma forma, acredita-se que este raciocínio passa a 

predominar na análise do desempenho escolar e poderá levar a alimentar uma ambiguidade 

existente neste discurso que: 

 

 

de um lado, afirma a inadequação do ensino no Brasil e sua impossibilidade, na 

maioria dos casos, de motivar os alunos; de outro, cobra do aluno interesse por uma 

escola qualificada como desinteressante, atribuindo seu desinteresse à inferioridade 

cultural do grupo social de onde provém. [...] Da mesma maneira, como estão 

enunciadas, não é possível, nem mesmo afirmar, que a uma escola desinteressante 

vem se somar um aluno desinteressado; é uma simples questão de lógica: enquanto 

a primeira não melhorar, não se pode afirmar a falta de motivação como inerente ao 
segundo. (PATTO, 1999, p.115-116). 

 

A questão, colocada pela autora, alerta para a necessidade de analisar o problema do 

desinteresse e da desmotivação, considerando o discurso articulado no entorno e como isso 

pode refletir na história escolar do aluno. Ela aponta numa direção onde é possível fazer 

intervenções. A partir de uma reestruturação da instituição de ensino, em seu arcabouço 

físico, na adequação do tempo e espaços escolares, e na capacitação do corpo docente e dos 

especialistas da educação, poder-se-ia, então, enxergar melhor a porção subjetiva inerente ao 

aluno o que possibilitaria maior eficiência para atingir os fins da educação. A pergunta que se 

faz é: de qual escola se precisa para que o aluno, em sua subjetividade, deseje nela estar, 

permanecer e desejar compartilhar da cultura, particularmente nesta investigação, 

compartilhar do conhecimento matemático? Outro viés sobre a influência da subjetividade no 

sistema de ensino é apontado por Kupfer (2001). Quando uma criança ou jovem não aprende, 

será necessário analisar as relações entre sujeito e cultura, entre sujeito e discurso social, entre 

sujeito-aluno e discurso social veiculado e construído na escola, portanto, entre sujeito-aluno 

e discurso escolar-social. Dentro de uma idéia lançada por Freud sobre a possibilidade da 

existência de uma patologia das comunidades culturais, o fracasso escolar poderia aparecer 

como o sintoma de uma patologia que apareceria dentro da instituição escolar produzido pelas 

relações aí estabelecidas. 

 

 

O fracasso escolar, vivido por muitas crianças, pode ser pensado então como a 

emergência, a visibilidade de uma articulação entre um sintoma social e um sujeito. 

[...] Produzido, em outros termos, pelo discurso escolar-social em circulação no 

interior das escolas. (KUPFER 2001, p. 130). 
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É possível admitir que, a partir do momento em que a criança sofre os efeitos desse 

discurso, ela carrega consigo marcas e traços em sua vida escolar, que repercutem nas séries 

posteriores. Na visão de Kupfer (2001), o problema de aprendizagem não se localizaria no 

lado social ou no lado psicológico e, sim, no ponto de articulação entre um sujeito e o 

discurso social que o determina. Essa articulação tem natureza de conflito, de choque “entre o 

que se veicula no campo social escolar e o estilo cognitivo de uma criança-sujeito em 

particular.” (KUPFER 2001, p. 131). O estilo cognitivo é a maneira particular e subjetiva de 

cada sujeito-aluno relacionar-se com o conhecimento. Assim, é perfeitamente aceitável que a 

questão do baixo desempenho em Matemática, no ensino médio, evidenciado nas avaliações 

externas e internas, emerge como um desagradável sintoma, fruto da rede de relações 

subjetivas que compõem os sistemas de ensino, e da história escolar de nossos jovens 

inseridos na trama do discurso histórico do fracasso escolar.  

Observa-se que os fatores apontados na pesquisa do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) deixam bem claros este discurso, focam o 

campo do real observável, repetindo uma tendência histórica de explicar o fenômeno do 

fracasso escolar como produto de fatores externos ao ambiente da escola, sem penetrar na 

subjetividade presente na relação professor-aluno, “difícil de ser racionalizada, pois se 

manifesta é na relação inter-humana” (MOURA, 2006, p.118-119). Vivencia-se, no momento, 

um difícil processo de mudança da visão do sujeito. A LDB (9394/96), e as propostas 

curriculares estão centradas no “educando como sujeito produtor de conhecimento e 

participante do mundo do trabalho, e com o desenvolvimento da pessoa, como “sujeito em 

situação – cidadão” (BRASIL, 1999, p. 22). Tornar um jovem, na educação básica, produtor 

de conhecimento, remete-nos a uma reflexão mais acurada do que se entende por “sujeito 

produtor de conhecimento”, acredita-se que este não é o termo mais adequado neste momento 

da formação escolar do jovem. A compreensão que se tem do jovem estudante é de que se 

trata do sujeito desejante, que se lança no mundo e se apropria do conhecimento e (re)constrói 

e (re)produz este conhecimento, utilizando suas capacidades cognitivas ao seu modo, com sua 

subjetividade.  Este jovem só se tornará sujeito em situação pelo próprio desejo. Isso requer 

uma outra visão sobre a dinâmica da sala de aula, da postura do aluno, e do professor perante 

o conhecimento, dos modos de ensinar, de aprender e de avaliar, para a alteração de rumos e 

promoção de aprendizagens. 

 Por outro lado, as avaliações em larga escala dos sistemas de ensino e as avaliações 

internas da unidade de ensino ainda priorizam os conteúdos. Elas não informam tudo o que se 
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necessita saber, mas mostram a ponta do iceberg. Ao orientar esta investigação para o campo 

da relação com o saber e com a subjetividade, almejou-se conhecer parte do que se esconde e 

que não é visto, mas que representa perigo para a construção do conhecimento e apropriação 

do saber. Introduzir a subjetividade como fator que influencia nas aprendizagens e, 

consequentemente, na avaliação do desempenho é penetrar em outro campo de complexidade. 

Requer do professor a aquisição de novas competências e habilidades.  

Propôs-se, então, analisar a questão do desempenho desfavorável em Matemática, no 

plano da subjetividade, direcionando a atenção para o aluno do ensino médio de uma escola 

pública. Neste caso, levou-se em conta o sujeito que deseja. O sujeito do inconsciente, 

 

 

formação que não coincide com o eu do sujeito.[...] não responde à lógica ou ao 

tempo da consciência, não se faz regular pelo princípio da realidade, além do mais, 

não precisa estar por ele regulado. [...] não coincide com o sujeito do cogito da 

filosofia cartesiana, tampouco com o sujeito-organismo de Piaget e, de modo 

algum, como já se anunciou, com o comportamentalismo de Watson (KUPFER, 

2001, p.27-28). 

 

Este sujeito não é miscível, não é previsível, suas ações mascaram a métrica, 

confunde, este é o sujeito do desejo que pode estar, ou não, movido pelo desejo de aprender, 

ou seja, de mobilizar-se no sentido de buscar respostas para questões fundamentais que 

possam satisfazer a “falta-para-ser” (KUPFER, 2007). Qual a postura desse sujeito frente às 

avaliações externas estaduais e federais e das avaliações internas da instituição escolar? O 

estudante tem consciência da relação que estabelece com o saber, naquele momento, e como 

isto influi nos resultados? O estudante deseja realmente demonstrar o que sabe no momento 

de uma avaliação externa ou interna? São questões que necessitam de respostas. 

Retomando o discurso do diretor do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), a posição é de discordar, pois entende-se que a 

divulgação pura e simples das habilidades e competências dos estudantes, em qualquer um 

dos estágios de desempenho, é que proporcionará subsídios para compreender como a 

subjetividade implícita na relação com o saber matemático influencia no desempenho escolar 

dos jovens.  Orientados pelos resultados de desempenho abaixo do esperado das avaliações 

em massa, bem pelos resultados do rendimento em Matemática, dentro da unidade de ensino 

em questão, houve mobilização, nessa pesquisa, para analisar a questão do desempenho em 

seu aspecto subjetivo, focando o desejo de aprender para modificar uma situação encontrada, 

como a posição sócio-econômica em que o sujeito se encontra ao nascer. Se conhecer-se, 
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abrirá caminho para o jovem modificar sua condição social e econômica, pode ser na escola 

que deseje estar. Se aprender é ter domínio, dominar é ter poder, e ter poder dentro da ética de 

convivência  torna o jovem um cidadão livre, então, ele poderá desejar aprender a ser, a 

conviver, a conhecer e a fazer. Nesta investigação, desejou-se contribuir com um acréscimo 

de saber destinado ao professor de Matemática, sobre a influência da subjetividade na relação 

com os objetos matemáticos, e sua influência no desempenho nesta disciplina. Isso remete à 

questão da complexidade e, consequentemente, da subjetividade presente no processo de 

aprendizagem da Matemática. Com o intuito de encontrar respostas, apoiou-se no campo 

teórico da relação com o saber. 
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Capítulo 3 

 

RELAÇÃO DO SUJEITO-ALUNO COM O CONHECIMENTO 

 

 

O termo “relação,” empregado neste contexto, deve ser entendido como o 

estabelecimento, ou não, de um vínculo mediado pelo “desejo de aprender” ou “não aprender” 

o conteúdo apresentado. A percepção do tipo de relação que o aluno estabelece com o 

conhecimento não é tarefa fácil, pois, na maioria das vezes, o próprio aluno a ignora, haja 

vista que ela está entrelaçada em seu estilo, ao seu modo, naturalmente colado em si. Ele sofre 

seus efeitos, sem, muitas vezes, poder se desembaraçar dela, analisá-la e modificá-la, caso 

isso lhe seja favorável. Cabral (1998), com um diálogo que desenvolve entre Educação 

Matemática e Psicanálise, propõe que se leve o aluno a falar sobre suas respostas 

matemáticas, muito mais do que refletir sobre elas. Seguindo a visão psicanalítica de Lacan 

(1998), é através da linguagem que o sujeito do inconsciente fala. Será por meio dela que 

poderemos perceber as relações sintomáticas que o aluno estabelece com o conhecimento 

matemático. Cabral (1998), diz que, quando se provoca o aluno a falar, o que aparece em 

primeiro lugar são suas queixas, que o colocam em posição passiva. Ele aguarda, se cala, fica 

cego, não reconhecendo suas próprias respostas. Segundo Cabral (1998), é necessário que se 

adote esse procedimento para que o aluno se mova no sentido de fixar compromisso de 

reelaborar seu modo de lidar com o saber institucionalizado. Para a autora, “O aluno deve 

retificar sua posição e assumir a responsabilidade na produção do conhecimento. De outro 

lado: o professor deve ocupar a posição de sustentar o trabalho do aluno a partir daquilo que 

este sabe e pode fazer” (CABRAL, 1998, p.197). 

 

 

3.1 - A expressão relação - diferentes campos teóricos 

 

 

Segundo Silva (2008), referindo-se à pesquisa de Beillerot et al. (1989), a expressão 

“relação com o saber” foi utilizada pela primeira vez, por Lacan, em 1966. Ainda, segundo a 

autora, encontram-se no livro La reproduction, de Bourdieu e Passeron, de 1970, expressões 

próximas como: “relação com a cultura”, “relação com a linguagem e o saber”. Mas, é 

Bernard Charlot que, na década de 1980, introduz a expressão e o conceito na área da 
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educação e, na década de 1990, elabora “elementos para uma teoria” da relação com o saber 

(SILVA, 2008). 

As questões que nortearam as pesquisas de Bernard Charlot e o nascimento da Equipe 

Educação, Socialização e Coletividades Locais (ESCOL), em 1987, se situaram em torno do 

fracasso escolar. Buscando respostas, a ESCOl, com sua equipe de pesquisadores do 

Departamento das Ciências da Educação, Universidade Paris –VIII, Saint-Denis, desenvolve 

pesquisas sobre as relações com o saber, com foco nos colégios de ensino médio, técnico e 

profissionalizante (CHARLOT, 2000). No Brasil, uma pesquisa realizada por pesquisadores 

do Cenpec: Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária e 

Litteris – Instituto de Assessoria e Pesquisa em Linguagem realizada com jovens de 13 a 17 

anos, num bairro de baixa renda, na cidade de São Paulo, e que estudam em escolas públicas, 

foi um norteador para o trabalho aqui desenvolvido. Nessa pesquisa, a escola aparece como o 

“ponto de encontro” visto pelos pais, como local seguro para os jovens, e como espaço de 

interação e de conflitos para os jovens. A escola funciona como ponte para a vida futura, para 

constituição do ser como cidadão, mas a relação com os saberes escolares não se constitui em 

uma relação com bens culturais necessários à conquista da cidadania (CHARLOT, 2001). 

Essa relação com os saberes veiculados pela escola parece indicar pontos importantes para 

compreensão do fracasso escolar, e do modo como o sujeito desejante mobiliza-se para 

construir seu conhecimento e constituir-se como humano. 

 

 

3.1.1 - As relações com o saber 

 

 

Para compreender a relação que os alunos do ensino médio estabelecem com o saber 

matemático e quais as implicações disso no desempenho escolar em Matemática, adotou-se a 

noção da relação com o saber segundo Charlot (2000). Para ele  

 

 

a relação com o saber é relação de um sujeito com o mundo, com ele mesmo e com 

os outros. É relação com o mundo como conjunto de significados, mas, também, 

como espaço de atividades e se inscreve no tempo. (CHARLOT, 2000, p.78). 

 

Na relação com o mundo, o homem só compartilha o que ele percebe,  imagina, o que 

pensa desse mundo, através do seu desejo, como sujeito desejante. O mundo se apresenta para 
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ele como um conjunto de significados, partilhados com outros homens. O homem, ao 

apropriar-se do saber, mergulha nesse universo de significados, em busca de um significante 

que satisfaça seu desejo, que o complete. Desta forma, ele penetra neste universo simbólico 

onde se estabelecem as relações com o saber, que é relação com o outro, com o mundo e com 

a linguagem.  Para apropriar-se do saber, o homem necessita se colocar em atividade no 

mundo, nesse universo simbólico. Precisa mobilizar-se para moldá-lo e transformá-lo. Para 

Charlot (2000), o mundo não se apresenta apenas como um conjunto de significados, mas é 

também um ambiente de atividades. Dessa forma, a relação com o saber demanda movimento 

e nessa relação o sujeito deve se colocar em atividade no mundo. Ao relacionar-se com o 

saber, o homem estabelece uma relação com o mundo. O “aprender” implica uma relação com 

significados pré-existentes, construídos por outros homens antes dele, e dos quais ele deve se 

apropriar, no presente, para garantir a si mesmo e aos outros no futuro. “Esse tempo não é 

homogêneo, é ritmado por “momentos” significativos, por ocasiões, por rupturas; é o tempo 

da aventura humana, a da espécie, a do indivíduo” (CHARLOT, 2001, p.79). Isso remete à 

questão do tempo que cada sujeito necessita para mobilizar-se na direção do “aprender”, do 

“saber”, de assimilá-lo e exteriorizá-lo. Observa-se que nem sempre o tempo de assimilação 

de um conhecimento é compatível com o tempo da instituição escolar, de modo que a medida 

do desempenho escolar é assíncrona com o saber adquirido e passível de ser exteriorizado e 

medido. Analisando a aquisição do conhecimento por esse prisma, percebe-se quão distante 

está à medida do desempenho escolar de representar o que realmente o aluno aprendeu e se 

aprendeu algo. A realidade social e cultural em que está inserida a escola pública vem 

privilegiando o desempenho escolar como representante de aprendizagem, não levando em 

conta o sujeito do desejo em sua subjetividade, que pode influenciar no processo de 

aprendizagem. Intuiu-se que o desempenho escolar, principalmente em Matemática, poderia 

indicar uma determinada relação que o aluno estabelece com este objeto do conhecimento e 

orientar para ações de intervenção nos fatores subjetivos intrínsecos nessa relação. 

 

 

3.2 - Relação entre o sujeito-aluno, o conhecimento e o saber. 

 

 

Para Charlot (2000), o sujeito é relação com o saber, pois o conceito de relação com o 

saber implica o do desejo. Se há uma relação com o saber, esta relação é a de um sujeito e só 
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há sujeito desejante. “A relação com o saber é o próprio sujeito, na medida em que deve 

aprender apropriar-se do mundo, construir-se.” (CHARLOT, 2000, p.80). 

O sujeito-aluno é o sujeito do inconsciente, o sujeito do desejo impulsionado pela falta 

inicial, representada pelo desejo de se apropriar do saber que está impresso no outro. Esse 

saber que ele encontra ao nascer e que precisa aprender para se apropriar do mundo que o 

cerca. Vê-se, também, que, para aprender, o infantil se apoia no adulto, mobiliza-se para 

apropriar-se de sua cadeia de significantes. Ao se apropriar desse saber, ele o faz ao seu 

modo, constituindo-se como único, mas, ao mesmo tempo, isso lhe dá as prerrogativas de se 

inserir no mundo, no social. Para Charlot (2000, p. 43), “O sujeito apropria-se do social sob 

uma forma específica, compreendidos aí sua posição, seus interesses, as normas, os papéis 

que lhe são propostos ou impostos.” Para apropriar-se do objeto do conhecimento, será 

necessário que o sujeito estabeleça uma relação positiva com este objeto. Acredita-se que o 

mesmo terá de ocorrer em relação ao objeto matemático, pois os alunos queixam das aulas de 

Matemática, tachando-as de desinteressantes, difíceis, complicadas, etc. Portanto, torna-se 

necessário compreender nosso jovem em sua subjetividade individual e na sua subjetividade 

social, pois nos constituímos sujeito na relação com o outro. Para se identificar no meio, ele 

aceita a imagem que lhe é apresentada no estágio do espelho, e aceita pagar o preço da eterna 

busca pela parte que lhe falta, efeito da clivagem estabelecida naquele momento. Inicia, 

assim, um processo de relacionar-se consigo, mas que também implica na relação com o 

outro. Para Charlot (2000), aí está um princípio essencial para a construção de uma sociologia 

do sujeito: 

 

 

é porque cada um leva em si o fantasma do outro e porque, inversamente, as 

relações sociais geram efeitos sobre os sujeitos que é possível uma sociologia do 

sujeito. Aí, também, um princípio fundamental para compreender-se a experiência 

escolar e para analisar-se a relação com o saber: a experiência escolar é, 

indissociavelmente, relação consigo, relação com os outros (professores, colegas), 

relação com o saber. (CHARLOT, 2000, p. 47). 
 

A criança ao nascer, não é o ser completo, deve tornar-se o que deve ser, será pela 

educação que o ser apropria-se de uma parcela do conhecimento a fim de completar-se, mas 

essa apropriação é sempre parcial, incompleta por mais que busque.  

 

 

“Por sua condição, o homem é um ausente de si mesmo. Carrega essa ausência em 
si, sob forma de desejo. Um desejo que sempre é,, no fundo, desejo de si, desse ser 
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que lhe falta, um desejo impossível de saciar, pois saciá-lo aniquilaria o homem 

enquanto homem.” (CHARLOT, 2000, p.52).  

 

Mas também é presença fora de si, no outro, que lhe permite sobreviver, que o 

sustenta que por ser humano “é objeto de desejo, em formas complexas. É objeto de amor, 

pois ele é aquilo de que eu preciso; e, indissociavelmente, objeto de ódio, pois sua existência, 

em si mesma, atesta que eu não resumo a totalidade do humano” (CHARLOT, 2000, p.53), 

pois a existência do outro é a prova de que algo falta em mim. Esse jogo inconsciente mantém 

a dinâmica do desejo que impulsiona o sujeito para o outro e lhe obriga a estabelecer relações. 

Relacionar é o modo de buscar-se a si mesmo no outro. “Nascer, aprender, é entrar em um 

conjunto de relações e processos que constituem um sistema de sentido, onde se diz quem eu 

sou, quem é o mundo, quem são os outros” (CHARLOT, 2000, p.53). Para Charlot, o sujeito 

pode ser definido, também, como um ser vivo “engajado” em uma dinâmica do desejo. 

 

 

Essa dinâmica do sujeito mantém a da relação com o saber. É porque o sujeito é 

desejo que sua relação com o saber coloca em jogo a questão do valor do que ele 

aprende. [...] dizer que um objeto, ou uma atividade, um lugar, uma situação, etc., 

ligados ao saber têm um sentido, não é dizer simplesmente, que têm uma 

“significação” (que pode inscrever-se em um conjunto de relações); é dizer, 

também, que ele pode provocar um desejo, mobilizar, por em movimento um 
sujeito que lhe confere um valor. (CHARLOT, 2000, p. 82). 

 

Acredita-se que, para mobilizar o aluno para aprender Matemática, basta dar 

significado a um determinado objeto matemático, ou a uma atividade. Mas, para provocar um 

desejo no aluno, é necessário que o objeto matemático tenha um sentido para ele. Esse sentido 

está diretamente ligado à sua subjetividade. Acredita-se que, aí, está a explicação que se 

constata quase sempre, ou seja, que poucos se mobilizam, outra parte esforça-se, geralmente, 

sem sucesso, acabando por desistir, e o restante nem se move.  O que se pode concluir é que 

as estratégias utilizadas para aprendizagem da Matemática não têm permitido ao sujeito-aluno 

a manutenção da dinâmica do desejo, ou seja, a possibilidade de apropriar-se do 

conhecimento. O que indica a relação com o saber é que a realidade das salas de aula, 

particularmente das aulas de Matemática na escola pública, não permite o fluxo do desejo.  

Somente faz castrar-lhe. Deseja-se que o sujeito-aluno aprenda Matemática. Mas 

desconhecem-se o seu estilo, a sua maneira de aprender. Acostumou-se com a dinâmica do 

sistema de ensino, que prioriza a medida do desempenho e não as aprendizagens. Isso não tem 

levado a obter os resultados esperados e vem angustiando e desmotivando a docência na 

formação básica.  
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Conhecer a dinâmica da relação com o saber e a subjetividade, que envolvem o 

processo de aprendizagem e como ele pode intervir na aprendizagem em Matemática, poderá 

diminuir esta angústia, e proporcionar subsídios ao professor para diagnosticar essa 

influência, e tomar decisões para conduzir os processos de aprendizagem. Segundo Charlot 

(2000), para que o aluno se aproprie do conhecimento matemático, será necessário que ele 

esteja presente como sujeito desejante em relação ao objeto apresentado; dessa forma, o 

sujeito deverá atribuir-lhe um valor, desejar-lhe. “O desejo é a mola da mobilização e, 

portanto, da atividade” (CHARLOT, 2000, p. 82). Se estiver presente, haverá uma relação 

positiva com o saber, “o desejo de aprender”, se ocorrer o contrário, haverá uma relação 

negativa com o saber, o sujeito não atribui valor ao objeto, portanto, “não aprende” o 

conteúdo apresentado. 

 Perceber que tipo de relação o aluno estabelece com o conhecimento não parece 

tarefa fácil, pois, na maioria das vezes, o próprio aluno a ignora, pois, ela está entrelaçada em 

seu estilo, ao seu modo, naturalmente colado em si, pois a relação com o saber é o próprio 

sujeito. Ele sofre seus efeitos, sem, muitas vezes, poder se desembaraçar dela, analisá-la e 

modificá-la caso lhe seja favorável. A experiência analítica demonstra como é importante 

saber ouvir para auxiliar o paciente a encontrar a própria cura. A luz que a Psicanálise lança 

sobre a educação direciona seu foco para o sujeito do inconsciente presente em cada ator do 

processo de aprendizagem. Colocando-se o aluno na posição de necessitado de aprender, 

sugere-se que o professor assuma a posição do analista e provoque o aluno a falar das 

vicissitudes que está enfrentando na atividade matemática. Assim, poderá auxiliá-lo a vencer 

tais dificuldades. 

Seguindo a visão psicanalítica, é através da linguagem que o sujeito do inconsciente se 

manifesta. É por meio dela que se pode perceber as relações sintomáticas que o aluno 

estabelece com o conhecimento matemático.  

 

 

3.2.1 - Saber e conhecimento 

 

 

Quando se analisa as aprendizagens, sob a ótica da subjetividade, já não se torna 

possível separar claramente conhecimento e saber. Em Psicanálise, o sujeito não constrói o 

conhecimento e, sim, (re)constrói o conhecimento socialmente compartilhado e se reconstrói 

como sujeito cognoscente, utilizando sua rede de significantes. O saber e o conhecimento só 
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se tornam palpáveis quando se objetivam, mas tanto um quanto o outro só se tornam possíveis 

devido à presença do sujeito desejante, que articula sua cadeia de significantes, buscando 

acrescer à sua cadeia simbólica, mais significantes que compensem sua falta. Lajonquière 

(1992) esclarece:  

 

 

“O pensamento (re) processa-se a si mesmo e nesse recombinar se significa um 

sujeito do saber e do conhecimento como também se estrutura uma realidade 

“objetiva”. Querendo ser esquemáticos podemos dizer que, do lado do sujeito, o 

(re)processamento do pensamento produz uma estrutura inteligente e uma outra 
desiderativa, entretanto, do lado do objeto, produz um punhado de conhecimentos e 

um plus de saber” (LAJONQUIÈRE, 1992, p.191). 

 

Na busca do conhecer e do saber, o cognitivo e o subjetivo se articulam, consolidando 

um processo estruturante, que funciona como um processador de conhecimento. Quando o 

processamento obtém êxito, uma nova estrutura passa a funcionar “como um apriori numa 

experiência posterior” (LAJONQUIÈRE, 1992, p. 192).  Assim, a aquisição do conhecimento, 

com consequente produção do saber, não poderá prescindir do desejo, do afeto, o que 

comprometeria o processamento, prejudicando a aprendizagem. 

 

 

3.2.2 - O saber matemático 

 

 

O saber matemático representa a quantificação do mundo, um saber entre outros 

saberes que se encontra no mundo do qual se deve compartilhar. O saber matemático 

constitui-se de seus símbolos numéricos, algébricos, gráficos e do raciocínio lógico capaz de 

articulá-los e aplicá-los no mundo. A característica simbólica da linguagem matemática, 

talvez, apresente-se como agravante para apreensão deste saber. Talvez, poderá acarretar 

dificuldades para o sujeito que acessa o mundo real pelo simbólico. “Para a Psicanálise, as 

vicissitudes nas aprendizagens são função dos acidentes simbólicos, próprios da constituição 

de uma subjetividade, e não dos contratempos rítmicos inerentes ao desenvolvimento de um 

organismo” (LAJONQUIÈRE, 1992, p. 149). O conhecimento da subjetividade, presente no 

processo de aprendizagem da Matemática, poderia favorecer tanto o aluno quanto o professor 

de Matemática como formas de combater o fracasso escolar nessa disciplina. Como sujeito 

desejante, o jovem da escola básica necessita conhecer o valor e o sentido da Matemática em 

sua cultura, e articular-se em sua subjetividade para compreendê-la, e apropriar-se dela como 
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forma de inserção no meio cultural em que vive. Para tanto, necessitará estabelecer-se como 

relação positiva com o conhecimento matemático. 

 

 

3.2.3 - A relação com o saber matemático 

 

 

Nas aulas de Matemática, especialmente no ensino médio, deparam-se, muitas vezes, 

alunos desinteressados, desmotivados. Desdobra-se em ações para que eles se engajem nas 

atividades propostas, e nem sempre se obtém êxito. Sente-se que algo se interpõe entre o 

professor e o aluno, entre o aluno e a aprendizagem. Surgem questões de como motivar os 

alunos para aprender Matemática. O que seria um curso interessante de Matemática? Tudo 

indica que se está defronte à questão da relação do sujeito com o saber, com elementos 

subjetivos capazes de mobilizá-lo, ou não, na direção de aprender algo novo que lhe é 

apresentado pela instituição ou no cotidiano. Para Charlot (2001), 

 

 

Analisar a relação com o saber é estudar o sujeito confrontado à obrigação de 
aprender, em um mundo que ele partilha com outros: a relação com o saber é 

relação com o mundo, relação consigo mesmo, relação com os outros. Analisar a 

relação com o saber é analisar uma relação simbólica, ativa e temporal. 

(CHARLOT, 2000, p. 79). 

 

Na obrigação de aprender, em um mundo compartilhado com o outro, o jovem 

necessita estabelecer uma relação positiva com o saber matemático, pois é um saber que 

embasa a cultura. Mas, nem sempre obtém êxito, o que prejudica a sua posição como sujeito 

no mundo, levando-o à sensação de fracasso e limitando-o em sua ação neste mundo. Ao 

analisar a relação com o saber matemático, tem-se que defrontar não mais com a turma que 

aprende Matemática, mas com cada aluno em sua estruturação psíquica, em sua relação 

simbólica, ativa e temporal com o conhecimento matemático. 
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3.2.4 – O sentido e o valor do conhecimento matemático  

 

 

O sentido e o valor de uma atividade estão relacionados com o significado e 

“significar é sempre significar algo a respeito do mundo, para alguém ou com alguém” 

(CHARLOT, 2000, p. 56). Uma vez em contato com os objetos matemáticos, o aluno, 

considerado em sua subjetividade, empreenderá esforços, mobilizando-se no sentido de 

apreender esse novo conhecimento, se conseguir atribuir-lhe um valor e que não está, 

necessariamente, relacionado com o valor que o professor de Matemática dá a esse o objeto 

ao oferecê-lo ao aluno. Ele verá esse objeto a partir do desejo que o move. Um objeto, uma 

atividade, um lugar, uma situação, etc. ligados ao saber, farão sentido para o aluno se 

despertar nele um desejo e, consequentemente, um valor (CHARLOT, 2000). Nota-se que 

uma atividade Matemática só fará sentido para o aluno se despertar nele um desejo, um valor 

ligado à sua subjetividade. 

A pesquisadora Veleida Anahí da Silva (2008), em sua investigação sobre a relação 

com o saber na aprendizagem matemática, realizada com alunos de 1ª a 5ª séries, relata 

resultados importantes tais como: a relação com a Matemática da maioria dos alunos da 1ª a 

5ª séries não se apresenta com a lógica do dom ou da carência sociocultural, mas, sim, com a 

lógica do estudo, do exercício intelectual e da mobilização do sujeito, ou seja, os que estudam 

obterão sucesso, os que não estudam, fracassarão. Considera-se que todos podem aprender 

Matemática, que a Matemática é importante, mas que é uma matéria difícil. A pesquisa 

mostra, também, que uma forte minoria, mais ou menos um terço dos alunos, pensam que 

nem todos podem ter êxito em Matemática, não tendo eles mesmos, uma cabeça matemática, 

demonstrando que, para um terço dos alunos, será necessário ocorrer uma mudança profunda 

na relação com a Matemática. 

Em relação ao motivo pelo qual se aprende Matemática, os alunos respondem: “-

Porque é ensinada”. Para esses alunos, a Matemática não passa de um objeto escolar. Segundo 

Silva (2008)  

 

 

A escola operou uma transposição didática do saber científico para o saber escolar, 

mas, para os alunos não há transposição: só existe um objeto escolar. Aos olhos 
desses alunos, na escola, estuda-se o que a escola ensina, sem mais justificativas. 

Em uma situação dessas, o único desejo que pode sustentar a aprendizagem da 

Matemática é o de ficar em conformidade com as exigências da instituição escolar. 

(SILVA, 2008, p.157). 
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É possível que esta relação com a Matemática não venha a se modificar e o aluno 

passe por toda sua formação básica, lidando com ela apenas como objeto escolar sem 

incorporar esse conhecimento como um conhecimento cultural. Mas Silva (2008) considera 

que outro desejo pode sustentar a aprendizagem da Matemática, o de conquistar um bom 

emprego no futuro.  O sentido e o valor para se estudar Matemática está vinculado à 

possibilidade de se ter um futuro promissor. O objeto do desejo não é a Matemática em si, 

mas os benefícios que podem advir de sua aprendizagem. Ela chama a atenção para um outro 

fato importante constatado em sua pesquisa, uma forte vinculação entre Matemática e vida 

cotidiana, ou seja, uma vez feita essa vinculação, e, restringindo a Matemática aos saberes 

rudimentares, talvez, o aluno prescindisse da necessidade de aprender novos saberes os quais 

não pudesse vincular ao cotidiano. Nesse caso, poderemos ter gerações de alunos 

atravessando toda a formação básica, sem assimilar a Matemática como um saber necessário à 

conquista de sua autonomia. 

 

 

3.2.5 – O gostar de Matemática 

 

 

O gostar está relacionado com o prazer que uma atividade proporciona a uma pessoa. 

O fato de gostar é algo subjetivo, pois os motivos que levam uma pessoa a gostar de uma 

atividade podem ser totalmente distintos para outra. Quando se trata da relação com o saber, 

concordamos com Guizelini (2005, p. 147). Para ela, gostar é “uma relação „positiva‟ com o 

saber, é aquela em que o sujeito encontra algum tipo de satisfação, de prazer, no 

conhecimento”. O gostar de Matemática está relacionado com o prazer que um sujeito 

desejante encontra ao envolver um objeto matemático e, nessa relação, acrescer novos 

significantes à sua cadeia simbólica, sentir, momentaneamente, a satisfação de ter encontrado 

o objeto perdido, em sua primeira experiência de completude, e que, nunca mais, se 

concretizará. Dessa forma, o aluno se lança no circuito da repetição e do gozo oferecido pela 

atividade Matemática. Mas, também, é verdade que outros alunos podem não sentir nenhum 

prazer nessa atividade o que poderá explicar o “não gostar” de Matemática. Esses fatores 

subjetivos poderão explicar o tipo de relação que um aluno estabelece com o conteúdo 

matemático e isso repercute em seu rendimento escolar. No campo da relação com o saber, 

encontra-se o conceito de mobilização, ligada à idéia de movimento, ou seja, esse campo 
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admite, em sua própria conformação, uma dinâmica processual. Daí, acredita-se que o sujeito 

desejante poderá oscilar entre posições positivas e negativas em relação ao saber matemático, 

bem como se mantiver em seus extremos. Isso explicaria desempenhos abaixo do esperado, na 

média, ou acima do esperado. Outra possibilidade que surge é a que, conhecendo-se o campo 

de relação que um determinado grupo de alunos estabelece com o saber matemático, poderia 

conduzir a modos de intervenção de um extremo negativo para uma posição mais positiva. A 

partir disso, admite-se que “uma relação com o saber nunca é algo acabado, mas, sim, algo 

que está sempre em construção (ou em reconstrução)” (GUIZELINI, 2005, p. 147). 

 

 

3.3 - O desempenho escolar: efeito de relações subjetivas 

 

 

O desempenho escolar, como representante das aprendizagens como está proposto 

pelas hierarquias de excelência, não leva em consideração os elementos subjetivos do 

processo de aprendizagem, pois localiza a aprendizagem somente no nível do organismo. Será 

na Psicanálise que se conseguirá fazer a distinção ente corpo e organismo. Deve-se admitir 

que a cadeia de significantes tenha início com a diferenciação entre organismo e corpo, 

quando se instala o sujeito do inconsciente, o sujeito clivado. Quando se aceita a imagem 

proposta pelo outro, instala-se a falta, inicia-se o processo de busca de reposição desta lacuna. 

Para Lajonquière (1992), “admitindo que os significantes estejam ancorados no corpo, este 

deve ser considerado como a sede dos processos de aprendizagem e não o organismo como de 

hábito se diz” (LAJONQUIÈRE, 1992, p.190). Ao fazer tal diferenciação, temos mais um 

elemento a considerar no processo de aprendizagem, ou seja, a subjetividade aí presente. 

Assim, passa-se a perguntar como um determinado aluno processa as informações que lhe são 

apresentadas? Como elas se transformam em conhecimento? Segundo Lajonquière (1992) 

 

 

As aprendizagens se processam na ordem do significante. Os significantes 

encarnados guardam em si os traços dos processos passados. Desta forma, 

apre(e)nder alguma coisa nova significa reciclar uma aprendizagem anterior. Pode-

se concluir assim, que as vicissitudes nas aprendizagens são o produto das tensões 

próprias da articulação significante que as possibilita, e processa o conhecimento. 

(LAJONQUIÈRE, 1992, p.190). 
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As vicissitudes que os jovens do ensino médio da escola pública enfrentam na 

aprendizagem da Matemática são inúmeras e carregadas de complexidade, que podem resultar 

de sua subjetividade e da relação que estabelecem com o conhecimento matemático. Conhecer 

essas facetas é possibilitar abrir caminhos para a atenuação do desempenho desfavorável. 

No que concerne à avaliação do conhecimento, entram em jogo, novamente, os 

elementos subjetivos, que travam o sujeito, ao se expressar em sua linguagem, quando não diz 

tudo o que gostaria de dizer, e diz o que não gostaria de dizer. Percebe-se, na estruturação do 

sistema de ensino, que a medida do desempenho escolar está muito longe de medir a 

aprendizagem do aluno em qualquer conteúdo, pois está mais a serviço das hierarquias de 

excelência do que das aprendizagens. Logo a medida obtida do desempenho estará permeada 

da subjetividade do avaliador e do avaliado. Assim, nesta medida, o que se pode perceber é 

um tipo de relação que o sujeito estabelece com o saber em um dado momento de sua história 

escolar. Se há uma possibilidade de intervenção no processo, terá que estar no 

reconhecimento do modo, do estilo do jovem ao se envolver com o conhecimento. 

Assim como o fracasso escolar, também o desempenho escolar vem se formalizando 

como objeto de pesquisa. Charlot (2000, p.) alerta para o risco de se considerarem objetos 

“sociomediáticos” como objetos factíveis de serem analisados, procurando suas causas. O que 

não é possível, pois são efeitos de discurso, de mídia, portanto, sem poderem se caracterizar 

como objeto de pesquisa. Pode-se, no entanto, percebê-los como sintoma, revelado nas 

entrelinhas do discurso, veiculado no sistema de ensino e no interior das unidades de ensino e 

nos conflitos que o jovem enfrenta em seu processo de aprendizagem.  

Não se concorda que o desempenho escolar esteja ligado, necessariamente, a questões 

externas como diferenças regionais, culturais, familiares, econômicas, como insiste em 

confirmar aqueles que interpretam os dados das avaliações externas. Esse mesmo discurso é 

ouvido, dentro das unidades de ensino, para explicar os resultados das avaliações internas. 

Concorda-se com Charlot (2000), quando orienta como os pesquisadores devem interrogar-se 

sobre a maneira como o que está observando e o que falam, “organizam e categorizam o 

mundo: como eles veem os alunos, os professores, seu trabalho, a escola, e, enfim, os homens, 

a sociedade e o mundo?”. Resta, então, demandar esforços para “circunscrever, ao máximo 

possível, os fenômenos, mas, também, manter-se à distância e sempre voltar aos fundamentos: 

descrever e escutar, mas, também, conceitualizar e teorizar” (CHARLOT, 2000, p.15). Nessa 

pesquisa, procurou-se a chave na subjetividade que permeia a relação professor-aluno, e 

destes com o saber culturalmente compartilhado e suas implicações no desempenho escolar 

em Matemática. Desejou-se estabelecer um olhar clínico da sala de aula, debruçando-se sobre 
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os relatos dos alunos, procurando, em sua linguagem, captar sua subjetividade expressa no 

desejo que o vincula, ou não, ao objeto do conhecimento matemático e como isso implica em 

seu desempenho escolar.  

Segundo Rey (2005), a subjetividade não é elemento em evidência, ela “se constitui 

em unidades complexas, comprometidas de diferentes formas com o sistema subjetivo como 

um todo, tanto na organização singular do sujeito concreto, como nos diferentes níveis da 

subjetividade social”. (REY, 2005, p.39) ao considerar a subjetividade, há de se ter um 

cuidado especial com o instrumento utilizado na coleta de dados, bem como do tratamento 

dos dados coletados. “O estudo da subjetividade exige entrar nas formas mais complexas de 

expressão do sujeito e avançar na construção do conhecimento por vias indiretas e/ou 

implícitas em nosso objeto de estudo” (REY, 2005, p. 40). Na pesquisa onde a subjetividade 

está em jogo, o questionamento que se faz ao sujeito pesquisado apenas constitui-se em 

instrumento provocador do discurso. Ele não responderá como desejamos, não será fiel à sua 

própria resposta. O sujeito, ou sua subjetividade emergirá nas entrelinhas, ou entre falas. “O 

sujeito, na realidade, não responde linearmente às perguntas que lhe são feitas, mas realiza 

verdadeiras construções implicadas nos diálogos nos quais se expressa” (REY, 2005, p. 55). 

Nessa investigação, almejou-se captar unidades complexas que só podem fazer sentido em seu 

caráter subjetivo, e que só poderão ser colhidas de forma indireta, fazendo uma varredura num 

campo ampliado que compreende a relação com o saber matemático. Ou seja, um espaço-

tempo onde está inserido o sujeito desejante, em sua singularidade e na sua constituição nos 

diferentes níveis de constituição social. Para Rey (2005),  

 

 

a aprendizagem como função [...] surge, em sua definição subjetiva, como um 

processo que integra as condições atuais de vida do sujeito que aprende a história 

de sua constituição subjetiva diferenciada, expressa em sua personalidade, e a 

qualidade dos processos de relação que caracterizam a vida escolar na configuração 

subjetiva do aprender, um aspecto essencial do sentido subjetivo da aprendizagem 

para o sujeito. (p.38). 
 

Dessa forma, o aluno, ao apreender o conhecimento matemático, que lhe é oferecido, 

envolve-o segundo o seu imaginário, não, necessariamente, como é oferecido a partir da 

realidade. Ele o envolve a partir de suas singularidades, constituída nas relações que 

estabelece no momento atual da aprendizagem e do modo que foi constituída sua cadeia 

simbólica ao longo de sua vida escolar. 
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Partiu-se da definição de relação com o saber de Charlot (2000), e construiu-se o 

conceito de relação com o saber matemático utilizado nesta investigação. Assim, conceituou-

se a relação com o saber matemático como o conjunto organizado das relações que o aluno 

mantém com tudo quanto estiver relacionado com “o aprender” e o saber matemático. 

Analisaram-se, com esse fim, as relações que estabelece com a família, com a escola, com os 

colegas, com os professores de Matemática, com o conteúdo de Matemática. Intui-se que a 

implicação desta relação no desempenho em Matemática, ocorre no decorrer do processo de 

aprendizagem dessa disciplina, repercutindo nos momentos das avaliações da aprendizagem 

Matemática.  

Assim, utilizando os subsídios teóricos discutidos até este momento, passa-se à 

descrição da metodologia de nossa pesquisa e, em seguida, à análise dos dados obtidos nesta 

investigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

Capitulo 4 

 

A PESQUISA 

 

 

4.1 - A pesquisa qualitativa  

 

 

Essa pesquisa possui características qualitativas e a quantificação de dados utilizados 

teve o intuito de agrupar informações, para facilitar uma visão de conjunto e analisar os 

aspectos qualitativos implícitos nas informações. A forma e os instrumentos de coleta de 

dados foram submetidos ao Comitê de Ética da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e 

foram aprovados por esse Comitê. 

Aconselhou-se, assim, a clarificar o que seria esta pesquisa qualitativa, quando se 

considera a relação com o saber matemático e a subjetividade implícita no processo como 

objetos de pesquisa. Nessa investigação, levou-se em consideração o sujeito desejante, 

expresso em sua subjetividade e situado em um sistema aberto que se chama escola.  Esse é o 

motivo pelo qual se adotou, nessa investigação, a pesquisa qualitativa como produção teórica, 

pois, segundo Rey (2005), ela é a via essencial para a construção de modelos teóricos de 

inteligibilidade no estudo de sistemas abertos, que se caracterizam por não serem acessíveis 

de forma direta em sua organização, e nos processos que o caracterizam segundo observações 

externas.  

Analisando o discurso dos alunos, utilizando a metodologia da clínica, penetrou-se em 

um espaço social aberto e complexo chamado escola, para conhecer como os processos 

subjetivos podem influir na aquisição do conhecimento matemático, culturalmente 

compartilhado e, quiçá, contribuir com a produção de conhecimento dentro do campo da 

educação matemática. Essa investigação pode ser caracterizada como uma pesquisa-ação, um 

tipo especial de pesquisa participante, pois a questão de investigação emerge do ambiente a 

ser estudado, bem como o próprio pesquisador constitui-se como tal nesse ambiente. Trata-se 

de uma observação centrada na reflexão-ação, com o objetivo de melhoria da prática 

pedagógica. Segundo Fiorentini & Lorenzato (2007), pode-se considerar a pesquisa-ação 

como um ato intencional, planejado e sistemático de investigar a prática. A obtenção de um 

produto caracteriza uma intervenção na prática docente, e essa investigação, também, tem o 
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objetivo de contribuir com saberes de cunho subjetivo que propiciem melhoria do 

desempenho escolar dos estudantes do ensino médio, em Matemática. 

 

 

4.2 – Caracterização do contexto escolar 

 

 

O ambiente onde foi desenvolvida a pesquisa é uma escola pública estadual de ensino 

fundamental e médio, do município de Mariana, Minas Gerais (MG). A escola localiza-se em 

um bairro central da cidade e atende a crianças, jovens e adultos, em seus três turnos, 

recebendo alunos residentes de diferentes bairros da cidade, além de atender aos distritos. A 

instituição atende a 209 crianças e a 1154 entre jovens e adultos que se distribuem pela 

manhã, tarde e noite. O número de alunos por classe varia de 35 a 40. A faixa etária dos 

alunos é de 13 a 14 anos, no ensino fundamental, e de 15 a 19 anos, no ensino médio. Alguns 

alunos extrapolam essa faixa, principalmente no noturno. Alguns alunos dependem do 

transporte escolar por residirem na zona rural. A maioria dos alunos é originária de famílias 

da classe média e de famílias de classe econômica menos favorecida. Possuem diversas 

necessidades materiais e vivem vários problemas de ordem afetiva ligados ao grupo familiar e 

social. 

Atualmente, sua estrutura humana compõe-se de um diretor, dois vice-diretores, uma 

secretária, 05 auxiliares de secretaria, 16 auxiliares de serviços gerais, de 47 professores 

efetivos e 13 professores designados, 02 pedagogos efetivos, 02 professores em ajustamento 

funcional e 02 bibliotecários. A escola oferece, no momento, 29 turmas de ensino médio e 06 

turmas de ensino fundamental, que funcionam somente no turno da tarde. O professor tem 

liberdade de expressão e de trabalhar sua disciplina segundo sua concepção pedagógica. A 

escola estabelece boas relações com outras esferas do sistema público e procura, também, 

estreitar suas relações com a comunidade escolar e local. 

Os professores são habilitados em sua área de atuação, possuindo nível de formação 

superior. Muitos trabalham em mais de um turno e/ou mais de uma escola, devido à 

necessidade de complementação salarial; outros porque possuem mais de um cargo na carreira 

de magistério. A escola conta, também, com um Colegiado e um Grêmio Estudantil. Em sua 

estrutura física, constam 13 salas de aula, uma biblioteca, um auditório, uma cantina com área 

coberta onde os alunos se acomodam durante suas refeições, mas que não comporta todos. 
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Possui uma quadra de esportes, onde são realizadas as aulas de Educação física e um 

laboratório que, aos poucos, vem sendo reestruturado. 

Em 2004, a escola foi escolhida e incluída no Projeto Escolas-Referência, cujo 

objetivo principal era a da reconstrução da excelência da educação pública nas escolas 

estaduais. Isso propiciou uma ampla reforma de suas instalações, o que obrigou o seu 

funcionamento em dois outros estabelecimentos. A inclusão no Projeto Escolas-Referência 

possibilitou a canalização de recursos financeiros, que permitiram uma melhoria na obtenção 

de equipamentos e materiais didáticos, diminuindo em parte grande carência existente. 

Também proporcionou aos professores a participação em cursos de capacitação. O maior 

benefício deste projeto foi o de iniciar uma reflexão sobre o rendimento escolar do aluno e 

uma preocupação com a sua formação básica efetiva.  

 

 

4.3 - Caracterização dos sujeitos  

 

 

Os sujeitos participantes desta pesquisa foram escolhidos com base no nível de adesão 

que tiveram à pesquisa, disponibilidade de tempo e disposição e espontaneidade para 

responder grande parte das questões propostas. Para constituir o grupo de sujeitos 

participantes da pesquisa, foi feita uma primeira abordagem em todas as salas de aula, das três 

séries do ensino médio do turno da manhã, de modo que todos os alunos que desejaram 

participar da pesquisa tiveram a oportunidade de aderir à mesma.  Naquele momento, a 

pesquisadora esclareceu sobre os objetivos da investigação e de como seria a participação dos 

alunos no trabalho que seria desenvolvido.  

Assim, os alunos foram convidados a participar da pesquisa, e foi esclarecido que os 

encontros aconteceriam em horário extra turno, nas quartas e quintas- feiras. Muitos alunos 

manifestaram vontade de participar da pesquisa, mas relataram que trabalhavam ou estavam 

matriculados em outros cursos, fatos que os impediram de participar. Em cada sala, os alunos 

interessados assinaram uma lista onde constava nome, idade e telefone para contato, a série e 

a turma em que estavam matriculados. Dessa forma, houve adesão inicial de 30 alunos. 

Decorridos dois dias do contato, os alunos e os pais ou responsáveis pelos menores de 18 

anos, tomaram conhecimento dos termos de esclarecimento sobre a natureza da pesquisa e o 

termo de consentimento para a realização da mesma, seguindo as orientações do Comitê de 

Ética da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).  
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No primeiro momento, a pesquisadora perdeu contato com dois alunos que não 

chegaram a receber os termos de esclarecimento e de consentimento. Assim, o número de 

participantes diminui para 28 alunos, aos quais, foi entregue um envelope com os termos de 

esclarecimento, de consentimento e o primeiro questionário. Dos 28 alunos, seis não 

retornaram com os envelopes com os documentos, restando 22 alunos aos quais foram 

repassados gradativamente, durante quatro semanas, os outros questionários. Ao longo do 

período de coleta de dados, mais cinco alunos abandonaram a pesquisa. Dos 22 alunos, 

restaram 17 alunos que constituíram a amostra. Responderam grande parte das questões 

propostas, constituindo, assim, a fonte de dados para esta investigação. Esse grupo de 17 

alunos do ensino médio está situado na faixa etária de 15 a 19 anos, exceção feita a uma aluna 

com idade de 35 anos, casada, e mãe de dois filhos adolescentes, que desejou participar da 

pesquisa. Os alunos são oriundos das três séries do ensino médio, sendo 03 alunos da 1ª série, 

09 alunos da 2ª série e 05 alunos da 3ªsérie. Seis deles são do sexo masculino e onze do sexo 

feminino. 

 

 

4.4 – Procedimentos e instrumentos de coleta de dados 

 

 

Inicialmente, a pesquisadora entrou em contato com a direção da escola, apresentou 

sua proposta de pesquisa e foi muito bem recebida. A diretora e a vice-diretora mostraram-se 

muito favoráveis ao desenvolvimento da pesquisa. Os professores regentes das séries que 

participaram do projeto foram informados sobre a realização da pesquisa e sobre os 

procedimentos que seriam utilizados para a execução da mesma. 

 Para a realização do trabalho de campo, os alunos foram inicialmente convidados a 

aderirem à pesquisa. Essa espontaneidade foi importante para que o foco da pesquisa não 

fosse prejudicado.  Foi combinado com os 17 alunos, selecionados naturalmente, que 

responderiam as questões propostas, gradativamente, para evitar ansiedade e acúmulo de 

tarefas. Para esclarecimento aos alunos, a pesquisadora propôs realizar dois encontros 

semanais, que aconteceriam as quartas e quintas-feiras, à tarde, durante três semanas. Assim, 

estaria disponível nesse período, de modo que poderiam responder as perguntas na sua 

presença ou em casa, como desejassem, e esclarecer suas dúvidas. Durante esse período, a 

pesquisadora sempre comparecia à escola, pela manhã, para lembrar-lhes que estaria à 

disposição deles à tarde, para entregar os questionários e recolher os anteriores. Nos 
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momentos em que a pesquisadora se propôs a disponibilizar o período da tarde para encontrar 

os alunos, somente oito compareceram, nesse horário, na primeira semana, à tarde, e, nas 

semanas seguintes, apenas seis. As justificativas eram o aparecimento de compromissos à 

tarde. Assim, os demais alunos foram sendo esclarecidos pela manhã, sempre no momento do 

recreio, quando um questionário era recolhido e entregue o seguinte. Dessa forma, a 

pesquisadora procurou adaptar-se às circunstâncias que foram surgindo, relativas à 

disponibilidade dos convidados e ao desejo de realizar as atividades propostas na pesquisa.  

Os dados foram coletados através de questionários semi-estruturados e constituídos de 

questões fechadas e abertas com produção de textos escritos pelos participantes, relacionados 

com o cotidiano e com a vida escolar. Os alunos que participaram dos encontros à tarde, 

fizeram-no com alegria e senso de responsabilidade. Percebeu-se que foram bem espontâneos 

e sinceros em suas colocações; foi um momento no qual puderam falar e foram escutados. 

Ocorreram alguns momentos interessantes, de desabafo mesmo. Em alguns momentos, 

achavam as questões engraçadas, ora difíceis de responder. Com estes alunos, a pesquisadora 

teve a oportunidade de ler e tirar suas dúvidas quanto às respostas que eram dadas. Sempre 

que faziam ressalvas, era solicitado que registrassem as informações complementares. Às 

vezes, pediam para explicar melhor a pergunta que estava sendo proposta. Os alunos que 

responderam o questionário em casa demonstraram a mesma seriedade ao responder as 

questões propostas, cada um com seu estilo, ora respostas longas, ora mais curtas, mas com 

espontaneidade. A íntegra da entrevista digitalizada não constará dos anexos seguindo 

orientações do Comitê de Ética para preservar total anonimato. Este material ficará arquivado 

na UFOP. 

 

 

4.5 - A coleta de dados 

 

 

Para se obter uma visão do desempenho escolar da região, analisou-se a base de dados 

do SIMAVE/MG e do INEP/MEC, focalizando a situação de desempenho escolar da escola 

estadual escolhida, comparando-a com as demais escolas estaduais do município, 

particularmente, do ensino médio do município de Mariana. 

A pesquisa de campo inclui uma leitura do PDPI, dos planos de intervenção de 2007 e 

2009, onde foi possível coletar informações da comunidade escolar sobre a situação atual da 

escola. Realizou-se, também, levantamento de dados através de documentos, sobre o 
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rendimento escolar em Matemática dos alunos participantes da pesquisa. Utilizou-se este 

parâmetro como referência para análise da relação que estes alunos estabelecem com o saber 

matemático e suas implicações no seu desempenho escolar. Procurou-se relacionar esses 

dados e as informações obtidas, qualitativamente, para orientar esta investigação e fornecer 

algumas respostas.  

Para a coleta dos dados, foi proposto aos sujeitos da pesquisa responder a quatro 

questionários e compor textos. Procurou-se incorporar uma técnica de construção dos 

questionamentos de forma indireta para que, através das respostas dos alunos, se obtivesse um 

campo onde eles deixassem emergir sua subjetividade.  

Visando encontrar respostas para as indagações e minorar as inquietações relacionadas 

com o desempenho em Matemática dos alunos do ensino médio, propuseram-se várias 

questões e elaboraram-se situações, estimulando o aluno a se expor e a se posicionar de 

maneira que fosse possível, através do registro de seu discurso, perceber as relações que 

estabelecem com a Matemática, grafadas na linguagem inconsciente do sujeito, incorporadas 

em seu discurso, onde se procurou detectar o “desejo de aprender,” ou “não,” a Matemática, 

exteriorizado na forma de uma determinada relação com o saber matemático. 

O primeiro questionário (anexo 3), constituiu-se de questões fechadas acompanhadas 

de justificativas e duas questões totalmente abertas. Através dele, procurou-se resgatar uma 

parte da história da vida escolar do aluno mais relacionada com a Matemática, resgatando 

momentos das primeiras séries iniciais até o presente.  Também, propuseram-se questões para 

captar as relações família e escola, o aluno e a Matemática, o aluno e os colegas, o aluno e o 

professor de Matemática.  

No anexo 4, constam outros quatro questionários de questões abertas. Assim, o 

segundo questionário foi composto de questões abertas direcionadas para detectar o valor e o 

sentido da vida e sua representação de escola.  

O terceiro questionário foi composto de questões abertas direcionadas para detectar o 

valor e o sentido dos conteúdos matemáticos veiculados pela escola.  

O quarto questionário foi composto de duas questões abertas direcionadas para 

detectar os sentimentos, marcas e traços impressos em cada um, no contato com o conteúdo 

matemático, e nas aulas de Matemática. Uma terceira questão propunha ao aluno responder a 

um desafio, com o objetivo de avaliar a importância dada à Matemática pelo aluno, caso ela 

fosse citada, ou não.  

Um quinto questionário foi composto de questões abertas e se originou dentro do 

período em que estava sendo realizada a pesquisa, pois os alunos sempre citavam que as aulas 
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de Matemática deveriam ser mais descontraídas, dinâmicas, interessantes, etc. Assim, propôs-

se uma situação em que ele seria o professor de Matemática, para se perceber como agiria 

numa determinada situação. E também, solicitou-se que apresentassem sugestões para 

modificar as aulas de Matemática. As respostas obtidas nesse questionário não foram 

analisadas nessa pesquisa e serviram de orientação  para a pesquisadora,  na confecção de um 

produto exigido por esse programa de Mestrado. 

O objetivo da pesquisa foi o de detectar a existência, ou não, de relações que os 

sujeitos estabelecem com o saber matemático. Uma vez verificada a existência de relações, 

agora é identificar sua influência no desempenho escolar em Matemática. Todas as atividades 

ocorreram de forma espontânea, sem constrangimento dos participantes, procurando deixá-los 

à vontade para manifestarem seu pensamento. O Objetivo era que a espontaneidade 

favorecesse a emersão de possíveis relações que o sujeito estabelecia com o conhecimento 

matemático. Nesta investigação, desejou-se apropriar-se da posição do analista para escutar o 

problema do desempenho, a partir do discurso do sujeito-aluno, analisando a relação deste 

com o saber matemático, e a conseqüente presença da subjetividade no processo de 

aprendizagem Matemática e suas implicações no desempenho dessa disciplina.  

Visando encontrar respostas para as indagações e minorar inquietações relacionadas 

com o desempenho em Matemática dos alunos do ensino médio, utilizaram-se várias questões 

e elaboraram-se situações, estimulando o aluno a se expor e a se posicionar de maneira que, 

através de seu discurso registrado, a pesquisadora pudesse perceber as relações que eles 

estabelecem com a Matemática, grafadas na linguagem inconsciente dos sujeitos, 

incorporadas em seu discurso, onde se procurou detectar o “desejo de aprender,” ou “não,” a 

Matemática, exteriorizada na forma de uma determinada relação com o saber matemático. 
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Capítulo 5  

 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Nesta análise foram considerados, em primeiro momento, apenas os discursos dos 

alunos com o objetivo de demonstrar a presença de elementos subjetivos influenciadores no 

processo de aquisição do conhecimento. Posteriormente, delimitar-se-á um campo que nos 

permita averiguar a relação que estabelecem com o saber matemático veiculado pela escola, 

tentando explicar a forma como os procedimentos psíquicos afetam – ou não afetam – o 

envolvimento com os conteúdos escolares e o desempenho desses alunos. Com o pressuposto 

anunciado acima, acredita-se que o desempenho escolar está relacionado ao envolvimento do 

aluno com os conteúdos ensinados na escola. Para a coleta de dados, foi utilizada a técnica de 

entrevista não diretiva, de modo que o entrevistado pudesse “relaxar sua guarda” e deixar 

fluir, com a máxima naturalidade, suas ideias sobre as questões propostas. Assim dispôs-se a 

analisar o discurso como na clínica, utilizando-o como veículo de manifestação do sujeito do 

inconsciente. 

Na compreensão de elementos subjetivos é necessário levar em consideração a 

manifestação de elementos manifestos e latentes do discurso. Esses elementos não estão 

explícitos no discurso, mas, sim, nas entrelinhas e forçam, de certa forma, a cunhar um 

instrumento próprio de construção e análise dos dados, cuja denominação mais próxima seria 

uma análise clínica do discurso do sujeito envolvido nesse estudo. Com o intuito de detectar 

esse fenômeno, agruparam-se, em um primeiro momento, relevantes expressões encontradas 

nas respostas às questões propostas, de modo a considerar o que poderia contribuir para 

responder a questão desta investigação. Assim considerou-se como material de análise: 

expressões, respostas a determinadas questões, textos dissertativos acerca de determinadas 

situações propostas. 

Numa abordagem geral sobre o posicionamento escolar dos alunos, na escola onde se 

realizou a pesquisa, verifica-se que o aluno tem prazer em estar no ambiente escolar, 

principalmente nas atividades culturais, esportivas e festivas. Apresentam-se sempre 

animados e participativos. Mobilizam-se para atividades de grupos e se disponibilizam para 

participarem, exibindo suas habilidades artísticas. Já, no ambiente da sala de aula, não se 

percebe a mesma mobilização, e a impressão que se extrai é de que a aquisição do saber ainda 

não atingiu, pelo menos para a maioria, níveis de mobilização que caracterize prazer no 
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aprender e no dominar o conhecimento da cultura. A escola aparece como uma etapa a ser 

vencida e muito tempo é perdido pelo jovem, por não perceber a importância de assimilar o 

conhecimento que está sendo oferecido. No caso da Matemática, a questão torna-se mais 

grave, pois os alunos sempre reclamam que o conteúdo é difícil, muitas vezes, não percebem 

a conexão entre os tópicos que estão sendo abordados e interpretam como se o professor 

estivesse mudando muito rapidamente a matéria a ser ensinada. Faz-se necessário refletir 

sobre quem é esse aluno do ensino médio da escola pública, qual a Matemática que se ensina 

e qual a Matemática que eles percebem e aprendem. Esse é um questionamento que se faz, 

que, no momento, não é objetivo dessa pesquisa responder. Ele poderá, todavia, abrir um 

novo caminho de investigação.  Pode-se sugerir, no entanto, que seja levada em consideração, 

a subjetividade intrínseca no processo educativo. Nessa investigação, atreveu-se um pouco a 

enveredar por esses caminhos. 

 

 

5.1 – Análise do discurso e aparente subjetividade do sujeito  

 

 

Para resguardar a identidade dos alunos, utilizaram-se códigos para identificá-los. Na 

conformação do código utilizou-se a letra A (maiúscula) para aluno, os números de 1 a 5, para 

designar a ordem, os números de 1 a 3 para designar as séries e letras de A a F para designar 

as turmas. Como exemplo, no código A12A, lê-se aluno numero 1 da 2ª série A. 

A fim de verificar o posicionamento dos alunos frente à apresentação de novos 

conteúdos matemáticos no decorrer do ano escolar, foi apresentada, de forma bem ampla e 

livre, a seguinte proposta de atividade escrita: Descreva em um pequeno texto, os sentimentos 

que surgem, em seu íntimo, quando um novo conteúdo matemático lhe é apresentado. 

Recortamos aqui algumas falas para nossa análise. (anexo 4). 

A relação do aluno (A32A) com a matéria estudada tem um vínculo importante com o 

posicionamento do professor. Vê-se, por exemplo, o impacto positivo frente aos novos 

conteúdos estudados em Matemática. A manifestação por parte do aluno (A32A) da expressão 

“vontade de” nos coloca de frente com o nosso propósito, pois vontade de conhecimento e 

motivação, a princípio, não se encontra no mesmo plano das intenções, ou seja: a vontade não 

está vinculada a uma necessidade fisiológica quando se trata de aquisição de conhecimento e 

ser motivado por esta vontade de querer estudar é algo de natureza puramente subjetivo. 

Portanto, ao afirmar que; 
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Quando o Professor começa um novo conteúdo, surge vontade de ver a matéria 

nova. Motivação não falta [...] (A32A).  

 

Pode-se identificar, neste discurso, a mobilização do sujeito desejante para se lançar 

no circuito do outro, buscando apoderar-se dos novos significantes, mas, obstáculos, que 

ainda não nos são claros,  impedem-no de continuar na sua motivação,  deixando-o “perdido”.   

 

 

[...] o que atrapalha é quando, no decorrer da matéria, ficamos perdidos, isso cria 

uma grande raiva que puxa todos os outros sentimentos ruins, [...] (A32A). 

  

Posteriormente, retomaremos este discurso, pois é interessante identificar quais são 

esses “sentimentos ruins” e o que gera em um aluno a sensação de “estar perdido”: seria a não 

compreensão do conteúdo, o desencadeador desta desmotivação? E esses sentimentos ruins 

teriam alguma relação com o desprazer devido, em consequência, da não compreensão do 

conteúdo? Ou, ainda, será que a falta de significantes matemáticos impede a apreensão de 

novos significantes, causando esse mal estar? 

O discurso do aluno (A32A) conduz a refletir que a faceta subjetiva da aprendizagem 

influi no cognitivo, que a falta de significantes matemáticos que estabelece relação com os 

novos significantes apresentados dificulta a conexão e, consequentemente, a apreensão do 

novo conhecimento matemático, o sujeito ressente a falta e a angústia de não poder diminuí-la 

naquele momento. A atitude é de desligamento, de desinteresse, de desânimo. O sujeito 

desvia-se, procurando diminuir seu sofrimento 

 

 

[...] assim desinteressando da matéria e largando-a de lado. (A32A) 

 

A curiosidade vinculada à vontade de querer saber faz parte do discurso desses alunos. 

Uma vontade latente é expressa, sempre, na primeira pessoa do discurso: 

 

 

Quando um novo conteúdo de Matemática me é apresentado eu fico curioso para 

ver o que é, [...] (A23C). 
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O aluno se predispõe à recepção de novos significantes, condicionada à postura do 

professor, daquele que ocupa a posição do ideal. 

 

 

[...] mas depende do professor que me apresenta, pois meu último professor (do 3º 

ano), quando apresentava algo novo, dava até um certo receio, pois era mais uma 

oportunidade de ser destratado se alguma pergunta fosse feita, pois ele dizia que já 

havia ensinado aquilo e gritava com os alunos. (A23C). 

 

Observa-se que o aluno coloca em evidência que o desejo de aprender está diretamente 

afetado pela não existência de um campo favorável de aprendizagem, onde possa ser 

estabelecida relação positiva de identificação, talvez, do aluno com o professor, o que 

facilitaria, segundo o entendimento da pesquisadora, a apreensão de novos significantes. 

Todavia, é possível deduzir daí que a vicissitude a ser enfrentada está no campo da relação 

com o professor, repercutindo na relação com o saber matemático. 

Determinados alunos se veem em uma rede de emaranhados em que nenhuma saída 

possível se apresenta, pois 

 

 

É estranho pensar nisso, porque, para mim, o que ocorre, várias vezes, é a dúvida 

em uma matéria que acaba me atrasando e, assim, impedindo o entendimento para a 

próxima matéria [...]. (A13C) 

 

O aluno (A13C) posiciona-se como espectador, observando sua deficiente rede de 

significantes, sem mobilizar-se para alterar a situação atual, o que certamente influenciará em 

sua aprendizagem, caso não reconsidere sua postura.   

 

 

[...] Sinto como se a “bola de neve aumentasse” cada vez mais e, assim, atraindo 

um pequeno desespero. (A13C) 

 

A aluna (A12F) atrela sua dificuldade de aprendizagem ao modo do professor ensinar. 

A dificuldade de aprendizagem poderá estar localizada no fato de não haver se constituído um 

campo favorável que envolva toda a classe, ou que a aluna não conseguiu se lançar no circuito 

do outro. Ainda outra situação pode ocorrer: a aluna apresenta dificuldade em articular sua 

cadeia simbólica no sentido de apre(en)der o conhecimento matemático. 
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Interessante quando entendemos a matéria dada pelo professor. Mas é meio difícil, 

por exemplo, de 100% das pessoas, 90% não entende a matéria, 5% mais ou menos 

e 5% entende. (A12F) 

 

Desejar aprender quando compreende, quando é possível ser auxiliado pelo professor 

na aquisição de novos significantes, mas isso ocorrerá somente dentro de um campo 

favorável, onde a maioria dos alunos possa se envolver com o novo conhecimento matemático 

apresentado pelo professor. 

O discurso manifesto da aluna demonstra claramente o quanto ela está consciente da 

importância dos estudos e da aprendizagem. Resta ainda desenvolver uma análise 

comparativa com o intuito de confrontar este posicionamento com os resultados obtidos por 

alunos dessa amostragem. No discurso de outros alunos, surgem reclamações semelhantes, 

levando a raciocinar no sentido de que é necessário refletir sobre a constituição desse campo 

de transferência. 

Para a aluna (A13B) o objeto matemático se apresenta como objeto de aprendizagem. 

 

 

É preciso, antes de mais nada, dizer que todos os conteúdos são importantes, 

sempre é bom saber e aprender coisas novas, o sentimento do novo é igual para 

tudo o que nos é apresentado [...] (A13B). 

 

Ela vê a Matemática como um conjunto de significantes semelhante às outras 

disciplinas, mas a maneira como este objeto é apresentado desperta, nela, vários estados 

emocionais: 

  

 

[...] Sinto-me sempre assustada, interessada, e, às vezes, com vontade de sair 

correndo, como se fugir resolvesse todos os nossos problemas. (A13B) 

 

 Sugere, então, que se modifique o modo de tratar a Matemática, para que a apreensão 

desse objeto seja mais acessível. Aparece, aqui, a necessidade de o professor subjetivar o 

objeto para que ele seja mais facilmente digerido pela aluna. A afetividade incorporada à 

prática do professor talvez possa contribuir.  

 

 

Enfim, é preciso tirar da aula de Matemática esse fantasma que foi criado na mente 

das pessoas e torná-la agradável e satisfatória e, para que isso aconteça, é muito 

importante aluno e professor se unirem para um fim  comum (A13B).   
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Novamente, aparece a necessidade de se estabelecer um campo favorável onde o aluno 

se posicione favorável, a fim de desejar aprender e o professor de desejar ensinar. 

Aqui, o sentimento de preocupação está ligado ao fato de que a aluna reconhece o 

esforço que necessita fazer, para acionar sua cadeia de significantes e, além disso, enfrenta “o 

medo” de perguntar ao professor, receando uma atitude desfavorável do mesmo. Isso 

repercute no inconsciente do aluno, revelando como conteúdo latente no seu discurso, 

resíduos inconscientes em relação à autoridade repressiva. Afirma a aluna:  

 

 

Olha, para ser sincera, eu fico preocupada porque eu tenho dificuldades [...] 
(A22F). 

 

Nesse caso, as dificuldades de aprendizagem aparecem agravadas pela relação com o 

professor, conforme pode ser identificado no seu discurso. 

 

 

[...] então, eu tenho um pouco de medo de perguntar ao meu professor. Ele é muito 

grosso. (A22F). 

 

É possível afirmar que esta relação de medo com a figura do professor  com as 

dificuldades, que ela afirma existirem, são coexistentes. Entretanto, a construção desta teia 

psíquica de medo não está atrelada diretamente à figura real do professor, mas em uma 

configuração psíquica antecedente a esta experiência atual, o que nos conduz a afirmar que a 

dificuldade da aprendizagem é anterior a este momento. 

Para a aluna (A13E) desejar algo é bom por si mesmo na sua essência. Conhecer 

porque vai ser bom para ela mesma, afirma a jovem:  

 

 

Me vem a idéia de saber mais, de conhecer, sabendo que aquilo que estarei 

aprendendo será bom para o meu conhecimento, [...](A13E). 

 

Na entrada em cena, ela se posiciona como sujeito desejante, na expectativa de que 

novos significantes poderão ser incorporados e ela poderá, então, sentir prazer ao aprender.  

 

 

[...] mas se eu começar e ver que não gostei, [...] (A13E). 
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Para a aluna, inconscientemente, já existe uma condição que a faz estacionar: se 

experimentar desconforto, se não conseguir digerir esses novos objetos, o processo de 

aprendizagem fica paralisado. 

 

 

[...] já fico desmotivada e desanimada. (A13E).  

 

O aprender está ligado ao prazer, conforme se afirmou nos capítulos precedentes, mas 

falta, à aluna, a continuidade da mobilização. Será necessário um esforço maior dela, como 

sujeito desejante, para vencer a inércia e acionar sua cadeia simbólica. Aqui, percebem-se 

como os jovens vinculam a aprendizagem ao prazer e apontam para a distância entre os 

estímulos para aprendizagem dos saberes, veiculados na escola, e dos saberes cotidianos, 

como, por exemplo, a informática, os esportes, a música. Assim, haverá necessidade de 

refletir sobre a possibilidade de tornar a aprendizagem da Matemática como linguagem 

científica, em uma atividade prazerosa, possibilitando ao aluno uma mobilização, para que ele 

obtenha sucesso escolar. 

 

 

Na 5ª série foi bom, aprendi bastante Matemática, cada matéria era uma descoberta, 

achava legal a professora. Infelizmente foi nela  que tomei a primeira recuperação, 

mas não deixei de gostar; na sexta e na sétima não me lembro muito bem .Na 

oitava, foi mil maravilhas, adorei a matéria, o jeito do ensino do professor era 

interessante e sempre queria aprender mais, [...] (A13E). 

 

A aluna relata um histórico agradável de sua relação com o conhecimento matemático 

no ensino fundamental. Como sujeito desejante, ela se lançava livremente, sem receios, no 

circuito do outro, captando novos significantes, transitando em um campo propício, 

possibilitado pela ação dos professores. Mas, ao adentrar no ensino médio, o processo de 

aprendizagem da Matemática sofre uma ruptura e ela não consegue explicar se essa ruptura 

está relacionada com o conteúdo matemático ou com a ação do professor.  

 

 

[...] no 1º ano foi um desastre, não sei se era por causa da matéria, mas não entendia 

o que o professor falava; por isso estava sempre com raiva, [...] (A13E). 

 

O fato de não compreender a matéria era desconfortável, trazia-lhe a sensação de 

desprazer. Essa sensação foi amenizada, quando foi aprovada para a 2ª série e mudou o 
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professor de Matemática. Tudo indica que a aluna conseguiu retomar sua posição de sujeito 

desejante frente ao conhecimento matemático. 

 

 

[...] no 2º ano foi bom, a matéria era legal e me atraía muito o aprender, [...] 

(A13E). 

 

 Mas, ao ser aprovada para 3ª série, reencontra o professor da 1ª série, e a aluna volta a 

enfrentar as vicissitudes de aprendizagem que surgem no campo de relação com o professor.  

 

 

[...] no terceiro não deu para aprender.Era o mesmo professor do 1º e não entendo 

nada que ele diz, ou seja, só passei raiva (A13E). 

 

Elementos do conteúdo manifestos neste discurso, colocam em evidência duas 

dimensões de análise: a competência cognitiva para a Matemática e os fenômenos anexos ao 

processo de aquisição do conhecimento. Qual é a real relação existente entre esses dois 

elementos? Há implicações entre eles? Restam abertas essas questões. 

Começa a ficar em evidência o sentimento de culpa, característico desta faixa etária, 

frente ao que poderia ter sido feito e aprendido anteriormente. No campo escolar ele se 

apresenta da seguinte forma:  

 

 

Confesso que, dependendo do conteúdo, me bate logo uma tristeza, não por não 

gostar de Matemática, mas por saber que, com certeza, dependerá de outros 

conteúdos já vistos antes e que eu não sei (me refiro à base). No entanto, quando se 

trata de matéria que depende de um conteúdo que não tenho dificuldade, sinto 

enorme prazer em pensar que aprenderei mais (A23B). 
 

Nesse relato, fica evidente que, quando a aluna consegue acionar sua cadeia de 

significantes e fazer uma ponte com os novos significantes apresentados, ela experimentará a 

sensação de prazer, de completude, e tem certeza de que esta sensação se repetirá nas novas 

aprendizagens, e que o contrário, também, pode ocorrer. A existência, ou não, de significantes 

relativos à linguagem Matemática poderá comprometer a mobilização do sujeito desejante de 

apreender o conhecimento matemático. 

 

 

Sinto vontade  fugir da sala de aula (A12A). 
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Para a aluna (A12A), a fuga representa o confronto de que algo falta. Este objeto está 

relacionado com o desejo do outro, mas a aluna não consegue digeri-lo. Precisa implementar 

grande esforço mental para assimilar os conceitos matemáticos. Não consegue subjetivar o 

real, ou seja, recortar esse novo conceito, fazendo uso de sua cadeia de significantes 

matemáticos e opta pela tentativa de fuga. 

Essa perspectiva de análise lança a pesquisadora em um campo específico de 

conhecimento que exige distinguir as matizes da fala, ou do texto, para fazer emergir o mais 

profundo sentimento expresso pela amostra. Realizou-se, assim, uma microanálise das frases 

expressas, na perspectiva de encontrar um sentido próprio a seu autor que, ao mesmo tempo, 

seja também comum a seus pares. A utilização do verbo na primeira pessoa do presente do 

indicativo dá o tom singular da experiência de cada sujeito, por exemplo, “sinto uma 

satisfação imensa”, remete imediatamente à noção de prazer cunhada pela Psicanálise. Este 

conteúdo manifesto no discurso pode ser visto na seguinte frase: 

 

 

Sempre que entendo o conteúdo anterior (de Matemática), já sinto uma satisfação 

imensa, como se sempre (eu) estivesse ligada à Matemática (A11A). 

 

O acréscimo de significante matemático à cadeia simbólica traz a sensação de prazer. 

A aluna se lança no circuito do outro, envolve e digere novos significantes, experimenta a 

sensação de completude. Ela continua afirmando que  

 

 

Às vezes, me sinto sobrecarregada, quando não entendo a matéria anterior. Então, 

reviso a antiga e tento entendê-la, mesmo assim, continuo amando o meu 

sentimento satisfatório. (A11A) 

 

Ao detectar a falta de significantes que já deveriam estar incorporados em sua cadeia 

simbólica, a aluna mobiliza-se à sua procura e, durante todo o processo, experimenta o prazer 

e a sensação do gozo nessa busca.  

 

 

Quando vejo uma nova matéria sinto uma nova barreira e  espero, ao fim, ter uma 

nova satisfação (A11A). 
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A aluna põe-se em condição favorável para mobilizar-se 

 

 

sempre espero uma nova “aventura” pela frente, sempre tento colocar as minhas 

curiosidades em prática (A11A). 

 

Mas, logo percebe que, para manter esta sensação de plenitude, deve continuar sua 

busca.  

 

Coloco sempre um bom sentimento, para que possa ter um bom desenvolvimento 
na matéria (A11A). 

 

Neste caso, a aluna transforma a “dureza” da experiência real em sala de aula, em uma 

construção psíquica, portanto, subjetiva. Quando a transforma em um bom sentimento, para 

digeri-la de forma simbólica, é sua subjetividade que é colocada em jogo para envolver o 

objeto matemático de modo a ser apreendido. 

Fica evidente, em determinadas situações, como nas apresentadas pelas alunas A52F e 

A23B, citadas acima, que o acúmulo progressivo de situações de fracasso na aquisição do 

conhecimento matemático tem um efeito que, aqui, procurou-se denominá-lo de “efeito bola 

de neve”, que talvez seja um dos elementos que corroborem para o fenômeno escolar 

chamado abandono escolar. A única saída possível é sair da escola. O texto a seguir é 

revelador:  

 

Eu me sinto como se fosse o fim da picada, pois a cada série a matéria vai 

dificultando [...] (A52F). 

 

A aluna demonstra enfrentar vicissitudes em relação ao conteúdo matemático e, dentre 

uma série de fatores, a postura distante do professor é para ela um agravante que dificulta sua 

aprendizagem,  

 

[...] e o professor não ajuda, ele xinga se perguntamos. O 2º ano para mim, foi a 
pior série que eu já estudei. Pois já está no final do ano e eu não aprendi nada. 

(A52F). 

 

O discernimento e a consciência de não ter aprendido nada remete esta aluna à 

situação de sujeito ativo no processo de escolarização; contudo, pouco foi anunciado sobre 

sua dedicação e implicação no processo educativo. 
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A projeção na “figura do professor” de sentimentos hostis, negativos e 

desqualificadores são recorrentes, o que leva a refletir sobre diferentes aspectos. Entre eles, 

destaca-se o que anuncia Sigmund Freud no seu texto “Bate-se em uma criança”. A realidade 

psíquica, ao conceber a figura do professor como o vilão da relação pedagógica, pode se 

enquadrar nesta perspectiva. A lei da trama psíquica, à qual se submete e se organiza a função 

psíquica frente ao real, transfere-se da órbita familiar edípica para o campo escolar, onde a 

figura do professor encarna a função de lei. Outro aspecto, contudo, é de não desonerar a 

contratransferência no processo pedagógico que são, de fato, comportamentos hostis da parte 

de certos professores; não sendo objeto de reflexão, neste momento, a análise do 

comportamento do professor. Essa reflexão será retomada em situação oportuna. Veja, por 

exemplo, no conteúdo manifesto do discurso desta aluna, o efeito negativo de uma postura 

pedagógica desencorajadora que conduz do desejo ao desencorajamento de estudar. 

/ 

 

Quando um novo conteúdo matemático é apresentado pra mim, sempre há uma 

curiosidade em entender, conhecer mais a matéria. (A32F). 

 

Percebe-se, mais uma vez, o sujeito aluno, como sujeito desejante, em condição 

favorável de aprendizagem, pronto para acionar sua cadeia de significantes e absorver novos 

conhecimentos; mas, segundo seu relato, a atitude do professor provoca nele um estado de 

paralisia, impedindo a concretização do processo.  

 

 

[...] sinto muita preocupação e, principalmente, medo, porque, se eu não entender e 

perguntar, o professor xinga ou começa a gritar. Então, prefiro me calar e deixar 

qualquer dúvida  pra lá, ou tirar essa dúvida em casa. (A32F). 

 

Inconscientemente, o professor utiliza sua posição de poder como fator inibidor do 

processo de aprendizagem, e compromete sua relação com o aluno, e do aluno com o 

conhecimento matemático. 

Para a aluna (A22A), ficam evidentes, o prazer e a satisfação que experimenta quando 

está aprendendo, e a sensação de completude é interpretada pelo estado de felicidade e 

realização, mas, quando a aluna não aprende, ressente da falta e, para supri-la, envida esforços 

para apre(en)der o conhecimento matemático. 
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Bem, quando estou entendendo a matéria, me sinto feliz e realizada, mas, quando 

não entendo nada, me sinto incapaz e procuro sempre melhorar. (A22A). 

 

 

 

5.2 - Trajetória e história da aquisição do conhecimento: marcas e traços. 

 

 

Solicitou-se aos alunos que descrevessem momentos das aulas de Matemática que 

foram marcantes na vida deles com a seguinte proposta: Procure se lembrar deste sentimento 

nas séries anteriores. Relate as situações que ocorreram nas aulas de Matemática que 

marcaram sua vida. Ao introduzir esta temática, tinha-se como objetivo captar a subjetividade 

presente na trajetória e na história escolar do aluno, em relação à Matemática, a fim de 

identificar as marcas e os traços experimentados nos anos escolares precedentes. Descrevem-

se, a seguir, os relatos: 

É possível afirmar que o modo descontraído do professor possibilita estabelecer um 

campo de aprendizagem favorável, onde estão presentes, a descontração e a afetividade, o que 

favorece a aprendizagem.  

 

 

No 7º ano do ensino fundamental, tive um professor, o qual era engraçado, contava 

piadas e brincava com a turma, [...] (A32A).  

 

Ou seja, uma aprendizagem pode ser prazerosa, descontraída e efetiva ao mesmo 

tempo, sem comprometer a relação hierárquica necessária no campo escolar. O desejo de 

aprender foi favorecido na relação com o professor, campo de transferência favorável à 

aprendizagem,  

 

 

[...], porém ensinava bastante, tinha uma relação bem ampla, a escola era pequena, 

turmas de no máximo 20 alunos e uma sala de cada série (A32A). 

 

O contexto escolar de aprendizagem na fala de (A32A) transcende a idéia de muros da 

escola. A história de vida, seja do professor, seja do aluno, se cruzam em determinados 

momentos, fazendo sentido a um e ao outro simultaneamente. Veja, por exemplo, a situação a 

seguir. 
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Um momento que marcou a minha vida em uma aula de Matemática foi no dia em 

que a professora conversou com a turma dizendo o que ela passou para chegar a ser 

uma professora, muitas dificuldades e desafios enfrentados (A23C). 

 

Para este aluno foi importante perceber que dificuldades é algo comum na vida de 

todo mundo e, principalmente, na do professor. Que a posição de autoridade que ocupava e 

conquistou como professora foi marcada pela luta, pelos esforços, mas culminou em 

conquistas de um espaço no mundo. Ter se identificado com a experiência da professora é um 

elemento positivo vivenciado por um aluno, no sentido de se engajar no processo de 

aprendizagem. 

Experiências simples da história escolar de uma pessoa podem ser um grande 

complicador no desempenho escolar. Estudantes progridem em suas vidas escolares com 

marcas e traços das experiências simples positivas e negativas do passado. Entrar neste 

“mundo psíquico” de jovens adolescentes remete ao fenômeno subjetivo da relação do 

estudante com a apropriação do conhecimento matemático. Veja: 

 

 

Uma coisa simples, na 7a. série, eu já estava cansado de não entender a matéria, 

portanto, não prestava atenção. A professora me chamou a atenção, dizendo que, se 

continuasse assim, eu iria repetir o ano (A13C). 

 

Autoridade e poder se misturam na relação pedagógica. Às vezes, professores 

utilizam-se do poder, pela força ou pela violência, quando já não têm mais a autoridade. 

Outras vezes, a utilização da quantidade justa de autoridade provoca efeitos transformadores 

na progressão escolar dos alunos. Como é o caso na história de A13C, em que a posição de 

autoridade do professor repercute no inconsciente do aluno. A posição de quem fala e de onde 

fala para o aluno poderá favorecer, ou não, a mudança de relação com o conhecimento 

matemático, comprometendo sua aprendizagem e, consequentemente, seu desempenho em 

Matemática. 

 

 

E hoje eu me lembro disso, porque eu repeti, neste ano, e nunca mais esqueci disso 

(A13C). 

 

Neste caso, elementos subjetivos inconscientes afetaram os aspectos cognitivos 

provocando a reprovação. 

A aluna (A12F) experimenta a sensação de prazer, de completude quando aprende.  
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Quando eu aprendi a fazer conta de soma e subtração, foi tão emocionante, 

que toda hora pedia para a professora passar exercícios (A12F). 

 

Assim, desperta o desejo de continuar aprendendo, motivado pela primeira experiência 

de aprendizagem, desencadeando acréscimos de novos significantes (repetição e gozo). Este 

mesmo fenômeno pode ser constatado na passagem seguinte de outro estudante. A aluna 

(A13B): 

 

Durante todo o primeiro grau, tive momentos maravilhosos. A descoberta da 

tabuada foi um fato interessante e muito satisfatório.,Saber a tabuada me ajudou a 

resolver muitas contas, conseguia fazer os problemas na 4ª série que, até muitas 

vezes,  ia ao quadro para ensinar. Lembro que o nosso uniforme era um avental e, 

em pé, me sentia uma professora. Depois, já adolescente, passei muitos apertos com 

raiz quadrada e porcentagem, mas pude também fazer um cartaz para e escola com 

a porcentagem de aproveitamentos escolares, porque fui escolhida. A Matemática 

era uma das matérias de que eu mais gostava (A13B). 

 

A aluna apresenta um histórico favorável em sua relação com a Matemática, que a 

induz a vencer as vicissitudes que se apresentam, identifica-se com a professora em sua 

posição de ensinar, que é recorrente no comportamento de estudantes da 4ª série. No entanto, 

o aspecto apresentado aqui remete a uma construção secundária do fenômeno de identificação 

familiar. Em outras palavras, são transferências de fragmentos psíquicos familiares sobre a 

personagem da professora em questão. Como no caso citado acima dos alunos (A32F) e 

(A52F), do sentimento de aversão e de medo do aluno, focalizando o personagem do 

professor, encontrou-se sua forma negativa e, na citação de (A13B), encontrou-se sua forma 

positiva. A ambivalência na relação humana, no campo escolar, levanta o debate sobre as 

dificuldades de generalizações, de interpretações sobre o impacto pedagógico e seus efeitos 

no processo de aquisição do conhecimento. No caso restrito desta pesquisa, que se propõe e se 

inscrever no campo da análise clínica das singularidades da amostra estudada, a ambiguidade 

desaparece à medida que a relação dos sujeitos estudados com a apropriação do conhecimento 

se inscreve única e exclusivamente na história de vida de cada um. 

Retomando a descrição apresentada por (A13B) no parágrafo anterior, no que 

concerne aos “benefícios” obtidos com a apropriação do conhecimento matemático, ela o 

relaciona com a sensação de prazer, quando se sente reconhecida por ter sido escolhida, 

devido à sua capacidade de apresentar um trabalho de Matemática. 

No que concerne ao reconhecimento da importância da relação humana para a 

atividade de ensino e para a atividade de aprender, poucos estudos têm sido feitos neste 

sentido. De fato, questiona-se, frequentemente, sobre os impactos positivos ou negativos da 
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afetividade na atividade educativa. Tradicionalmente, na educação brasileira, uma postura 

mais afetiva e de proximidade não era recorrente e, nem por isso, a formação era menos 

eficaz. Os alunos, nessa amostra, colocam com certa recorrência em primeiro plano a 

necessidade de uma relação afetiva de proximidade. Por exemplo, a aluna (A22F), 

 

 

Quando estava na 8ª série, a minha professora me ajudava a compreender melhor a 

matéria. Então, eu tirava só notão (A22F). 

 

 É fato, para a aluna A22F, que a postura de professores mais afetivos favorece sua 

mobilização para aprender. 

Aqui, tem-se um exemplo do poder da fala do professor atuando sobre aluno (A23B). 

Ele afirma:  

 

Certa vez um engenheiro me deu aula, porém não era a mesma coisa de um 

professor... naquele momento percebi que, faça o que fizer, faça-o bem. Muitos dos 

meus professores eram pessoas muito boas e que se preocupavam com o futuro de 
seus alunos. As lições de moral, depois de muita insistência, conseguiram penetrar 

minha cabeça (A23B). 

 

Os frutos nem sempre são colhidos imediatamente, mas a fala do professor é 

interiorizada, podendo resultar em ganhos ou perdas para o aluno.  

Para a aluna A12A surge o prazer de ter assimilado o conhecimento e a sensação de 

estar mais completa.  

 

 

Quando tirei total em um teste na 8ª. Série, que era todo aberto e referente à 

equação de 2º grau (A12A). 
 

A relação da aluna (A11A) com a Matemática, com os professores de Matemática, e 

com a escola aparece marcadamente subjetivada, envolvida pela sua afetividade e dos 

professores que fazem parte de seu histórico escolar. 

 

 

Nas minhas séries anteriores não posso reclamar, nem das aulas, das matérias, da 
escola. Sempre tentei entender a matéria com muito amor, colocando os 

sentimentos amigáveis dos professores como uma ajuda para favorecer o 

entendimento da matéria. A compreensão dos professores marcou a minha vida 

(A11A). 
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A aluna (A52F) experimenta o prazer de suas conquistas cognitivas, o desempenho 

favorável lhe traz a sensação de completude. Estas conquistas passarão a representar um 

patamar para novas conquistas na aquisição do conhecimento matemático. 

 

 

Um fato muito bom para mim foi quando ainda na outra escola, na 5ª série, eu 

passei direto sem uma recuperação e, no 2º ano, este ano mesmo, quando tirei 9,0 
na prova de Matemática, eu fiquei tão feliz, que nem acreditei que a prova era 

minha (A52F). 

 

O relato da professora marca a aluna (A32F) pelo fato de ser persistente e de lutar 

contra o abuso de autoridade do pai. O resíduo inconsciente, que permanece na aluna, é o 

espírito de luta para se conquistar o que se deseja, ou seja, seu lugar no mundo, o fato de ser 

reconhecido pelo outro como humano. 

 

 

Nossa! Quando eu estudava no ensino fundamental eram maravilhosas as aulas de 
Matemática, a professora era demais! Um momento que marcou a minha vida foi 

quando, na aula, uma semana antes da nossa professora da 6ª série morrer, ela 

contou pra gente como era a história da vida dela... etc. E, nessa conversa,  ela nos 

contou que o pai dela não gostava que ela estudasse, porque, para ele, mulher tinha 

que ser dona de casa. Então ela disse que apanhava todas as vezes que ele via ela 

estudando (A32F). 

 

No relato da aluna (A22A), percebe-se que ela tem dificuldade de articular sua cadeia 

simbólica e enfrenta vicissitudes na relação com o conteúdo matemático. O apoio do 

professor, subjetivando o conhecimento matemático, é imprescindível para ela. Na falta de um 

campo propício para a transferência, ela sucumbe. 

 

 

Durante a 1ª série até a 8ª série do ensino fundamental, tive apenas uma professora 

que teve paciência em me ensinar Matemática. Com ela, sempre minhas notas eram 

boas, depois, minha dificuldade só foi aumentando, e as notas piorando. O que mais 

marcou minha vida, foi quando eu tive uma recuperação final na 5ª série e consegui 

recuperar-me com muita dificuldade, quase repeti o ano (A22A). 
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5.3 - A relação dos alunos com o saber matemático  

 

 

Na tentativa de obter uma visão geral da relação que os alunos estabelecem com o 

saber matemático e uma possível implicação no desempenho escolar desses alunos em 

Matemática, relembrou-se o conceito de relação com o saber matemático adotado nesta 

investigação. Considerou-se que a relação com o saber matemático é o conjunto organizado 

das relações que o aluno mantém com tudo quanto estiver relacionado com “o aprender” e o 

saber matemático. Assim, analisaram-se as relações mantidas em âmbito familiar no que está 

relacionado ao aprender e, no âmbito escolar, na relação que o jovem estabelece com a escola, 

com os colegas, com os professores de Matemática, com o conteúdo matemático.  

Inicialmente, pressupôs-se que, para o jovem desejar ir, ou não, à escola e aprender 

Matemática, dependerá de como ele percebe este ambiente, como capaz de saciar sua falta 

inicial. Procurou-se captar o fator subjetivo que mobiliza o sujeito desejante a se integrar na 

relação com o saber matemático. Na análise que se segue, delineou-se uma visão de conjunto 

com o objetivo de captar elementos gerais que influenciam na relação com o saber 

matemático. Agruparam-se as respostas abertas dos alunos, para perceber a relação com a 

família, com a escola, com os colegas, com o professor de Matemática e com o conteúdo 

matemático. Paras questões fechadas, utilizou-se o cálculo de porcentagem( anexo 5) para 

obter a visão de grupo. Considerou-se, ainda, que quando o aluno responde: concordo 

totalmente, tem-se uma resposta positiva e, quando responde: concordo parcialmente, a 

resposta poderá oscilar entre positiva e negativa, dependendo da experiência que estiver 

vivendo; e, quando a resposta for: discordo ou discordo totalmente, considerou-se uma 

resposta negativa.  

 

 

5.3.1 – Relação do aluno com a família: ponte para relação com a escola 

 

 

Para captar a relação dos jovens com a família e desta com a escola, perguntou-se aos 

alunos se seus pais os incentivavam a estudar com frases do tipo: Meu filho, valorize a 

oportunidade de estudar, pois lhe será muito útil para obter sucesso na vida. Nos resultados 

obtidos, 82% responderam que sim, que os pais os incentivavam a estudar, desde quando 

entraram na escola; 6% responderam que sim, que os pais os incentivavam a estudar, desde 
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que começaram a 5ª série e 12% responderam que, quando eram menores e estudavam nas 

séries iniciais, eles os incentivavam, mas agora não. 

Observa-se que 88% do grupo foram motivados pelos pais a irem à escola. Fica 

evidente a consciência familiar sobre o valor da escola como local de aprendizagem em nível 

cultural, e como forma de inserção do jovem na sociedade e garantia de ser reconhecido como 

humano. O pensamento familiar está estampado no discurso dos jovens. Nas explicações 

identificam-se cinco grupamentos: 

 

 

●O valor e o sentido do saber manifestado pelos pais. 

 

 

 

O valor e o sentido do saber são primeiramente manifestados pelos pais. Aqui, os pais 

procuram dar sustentação ao filho, para que ele deseje o desejo deles de  vê-lo educado como 

um humano, para que, mais tarde, não venha sofrer a rejeição do mundo. Os pais aparecem 

como sustentadores do processo de aquisição do saber. O Filho do Homem, obrigado a 

aprender para se tornar um humano e ser reconhecido no mundo e desejado pelo outro. 

 

 

Eles sempre falaram das oportunidades que o estudo nos dá e da falta que ele faz 

(A23C). 

 

Sim, eles, sempre, quando eu desanimava, eles falavam: Não desista, você vai se 

arrepender (A12F). 

 

Procuraram, sempre, me incentivar, verem os meus cadernos, irem às reuniões 

(A12A). 

 
Pois eles tiveram pais que incentivaram e estudaram até o final (A32A). 

 

Meus pais, sempre, e, até hoje, me incentivam a estudar, para que eu tenha um 

futuro bom e exemplar, e tudo o que eles não tiveram (A22A).  

 

 

●Saber para conquistar um futuro melhor 

 

Aqui aparece a necessidade de aprender, para se apropriar do saber do mundo e de um 

espaço nesse mundo e, ao mesmo tempo, ajudar a construir esse mundo que já existe, mas não 

está pronto. 
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Eles querem que eu tenha um futuro melhor (A41B). 

 

Eles acham (e têm razão) que o estudo é fundamental para o meu futuro; por isso 

me diziam para estudar (A13E). 

 

 Eles querem que eu seja, futuramente, uma pessoa responsável e tenha um 

emprego melhor do que o deles (A22C). 

 

As expressões ”eles querem”, “eles acham” demonstram o desejo dos pais, e como os 

filhos são mobilizados para a escola, com o desejo inconsciente de estarem atendendo aos 

pais, não como se atende a uma ordem, mas como garantia de continuarem sendo amados 

pelos pais. O aluno deseja o desejo dos pais, pois necessita ser desejado por eles (pelo outro), 

o outro é aquilo de que eu preciso. 

 

 

A infância difícil dos meus pais não permitiu que eles estudassem, por isso eles me 

incentivam a estudar (A23B). 

 

Como eles não tiveram essa oportunidade, me incentivam pra eu ser alguém melhor 

na vida (A32F). 

 

O desejo do aluno é o desejo do outro, o desejo dos pais. Desejo demonstrado na 

carência, na falta que incomoda, na cadeia de significantes que precisa continuar crescendo 

para suprir a falta. O que os pais acreditam não poderem mais fazer por si mesmos, fazem-no 

através do filho.  Ao engendrar o filho, os pais repassam o passado de modo que esse reflete 

no presente e constrói o futuro. Desta forma, o filho herda os hábitos, as atividades, as regras 

do grupo social e vai conquistando seu espaço. O “aprender” implica uma relação com 

significados pré-existentes, construídos por outros homens, antes dele, e do qual ele deve 

apropriar-se, no presente, para garantir-se a si mesmo e aos outros no futuro (Charlot, 2000). 

 

 

●Frustração do desejo dos pais. 

 

 

O aluno (A31B) possui uma relação com o saber que o inibe, no sentido de se 

envolver no circuito do outro, para apreender os novos significantes. O incentivo dos pais não 

é suficiente para mobilizá-lo na direção do conhecimento culturalmente compartilhado. Esse 

aluno é mobilizado a ir à escola, cumprindo o desejo dos pais, mas o saber da escola não 

desperta seu desejo de aprender, não preenche sua falta. 
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Meus pais sempre me incentivaram para que eu me esforçasse nos estudos, porque 

eu sou muito preguiçoso (A31B). 

 

O desejo de aprender poderá ser desencadeado, mas depende do sujeito desejante fazer 

uma conexão com o saber veiculado na escola. Pode ocorrer no tempo escolar, ou não, e, 

talvez, extrapole o tempo escolar. O aluno, não estabelecendo uma relação com o saber, 

poderá ter seu desempenho comprometido. Esse tipo de comportamento poderá explicar 

resultados medíocres de outros alunos que se limitam ao valor mínimo para vencer o tempo 

escolar, ou, até mesmo,  abandonam a escola antes de concluir a formação básica. 

 

 

Meus pais sempre me ajudaram. Estou atrasada com os estudos por minha culpa 

(A13B). 

 

A aluna (A13B) percebeu o desejo dos pais, mas mobilizou-se noutra direção, 

desviando-se da escola e retornando tempos depois, quando já havia constituído sua própria 

família. Percebeu, tardiamente, o valor e o sentido da escola e do saber, dado pelos pais, e 

retoma o caminho abandonado anteriormente, buscando conquistar seu espaço e compartilhar 

da cultura do mundo. 

 

 

●Relação com a escola sustentada pela mãe 

 

 

Para esse grupo de alunas, a figura da mãe sobressai à figura do pai. Há um processo 

de identificação das filhas com a mãe. 

 

 

Minha mãe sempre me incentivou e eu também gosto, mas tenho alguma 

dificuldade (A22F).  

 

Que sempre tive uma mãe que sempre me apoiou e apoia, até hoje, em tudo 

(A52F). 

 

Meus pais estavam sempre dispostos a me ajudar e com muita paciência (minha 
mãe) (A11A). 

 

Vir à escola é atender ao desejo do outro,da mãe, principalmente, uma garantia de 

continuar a ser amada, desejada pela mãe. 
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●Angústia experimentada devido à falta de sustentabilidade dos pais. 

 

 

Para esses alunos, os pais já não os incentivam como antes.  No discurso do aluno, 

percebe-se que isso traz certa angústia, pois há a necessidade de manutenção do desejo. 

 

 

De um certo tempo atrás, esse incentivo vem diminuindo (A42F). 

 

O aluno (A42F) ressente a falta de incentivo dos pais, seu discurso deixa transparecer 

uma sensação de vazio que necessita ser preenchida. Ele necessitará sustentar sua relação com 

o saber na relação com a escola, com os colegas, com o professor, com o sentido e o valor do 

conhecimento. Se não conseguir, esse fator subjetivo repercutirá em seu desempenho escolar. 

Observa-se que o aluno (A13C) faz essa transposição. 

 

 

Antes eu era mais incentivado, agora há a obrigação de achar um meio de ganhar 
dinheiro (A13C). 

 

 Para o aluno (A13C), o desejo de aprender é o desejo dos pais, mas, como no caso do 

aluno (A42F), ocorre um sentimento de perda. Diferente de (A42F), esse fato levou-o a dar 

um novo significado para desejar aprender, transferindo seu desejo para as questões de 

sobrevivência. 

Observa-se, nos relatos anteriores, que os pais mobilizam os filhos a irem à escola, 

pois todos concordam que ela é o ambiente estabelecido para inserir o filho no mundo, de 

modo que ele possa apropriar-se da cultura. Na escola, o sujeito continua a ser engendrado, 

através das relações que estabelece no ambiente escolar. Complementa-se na relação com os 

colegas, envolve-se no grupo social e, consequentemente, poderá compartilhar do 

conhecimento cultural se assim desejar. Gradativamente, para o aluno, vir à escola, significará 

mais do que desejar o desejo dos pais. O sentido estará na relação com os colegas, no prazer 

de ampliar seu grupo social, além do grupo familiar. 
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5.3.2 – Relação do aluno com os colegas: ponte de relação com a escola 

 

 

Para perceber a relação do aluno com os colegas de classe, propôs-se a seguinte 

afirmativa: “Eu me relaciono bem com os meus colegas de classe”. Pelos resultados obtidos, 

pode-se concluir que, de modo geral, os alunos se relacionam bem entre si; 71% concordam 

totalmente que possuem bom relacionamento com seus colegas de classe e 29% concordam 

parcialmente. Verifica-se que, uma vez que o jovem se encontra inserido no ambiente escolar, 

a relação com os colegas aparece como fator de vínculo dele com a escola, e compete com o 

desejo dos pais, e com o desejo de um futuro melhor. Perguntou-se aos alunos: O que motiva 

os alunos a virem à escola? Analisando as respostas, pode-se perceber a existência de três 

motivos principais:  

 

 

●Motivado pelos colegas 

 

 

A subjetividade está impressa no prazer da vida de relação com o outro, o fato de ser 

desejado, amado. O jovem necessita ir à escola para fazer amigos, para ser amigo. 

 

 

Os amigos e as matérias (A31B). 

 

Em primeiro lugar o ambiente escolar; as amizades, as brincadeiras, as risadas, etc. 
(A23B). 

 

Também, para aumentar sua cadeia de significantes em relação ao saber do mundo. 

Para apre(en)der, torna-se necessário saber direcionar meu desejo, quais são minhas 

necessidades e quando satisfazê-las. 

 

 
Em segundo lugar, a necessidade de saber mais para crescer na sociedade. Existe a 

necessidade de saber dividir a hora de descontração e a hora de absorver 

conhecimento. O que vimos nas escolas é que os alunos buscam muito em horário 

de aula. Falta um pouco de educação vinda de casa (A23B). 

 

Prazer na relação com o outro, com os colegas, pode incluir o professor, ou não. 

Subjetivamente, se o professor conseguir criar um campo propício onde se estabeleça o 
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processo de transferência, ele conseguirá envolver o aluno com o saber, que poderá ser o 

saber matemático. 

 

 

Geralmente a turma. O trabalho em grupo, com pessoas,  motiva-as a vir à escola, 

se o professor for bom e dinâmico, ele também entra no motivo (A13E). 

 

Essa pergunta é difícil de ser respondida, tem alunos que são motivados a vir pra 

escola, pra conversar com outros alunos, ou tem outros que vêm, porque os pais 

mandam, mas, principalmente, há alunos que vêm à aula, motivados a crescer e 

vencer na vida (A32F). 

 

 

●Motivados pelos pais 

 

 

No discurso desses alunos, o que motiva os colegas a virem à escola são os pais, mas 

os colegas também aparecem como motivo. Observa-se que, de modo geral, o aluno já se 

integrou no ambiente da escola, apoiado no desejo dos pais e na vida de relação com o outro. 

 

 

Os pais, os colegas, algumas matérias, etc. (A52F) 

 
 

Principalmente os pais, para sermos melhores que eles, para que possamos ter um 

emprego, mas não só eles; os amigos também, porque pode ser marcado um 

programa para depois da aula, e, aí, ficarmos com mais  vontade ainda de vir à 

escola (A22C). 

 

Em muitos casos os pais. A educação que todos recebem é que a escola é o lugar 

onde todos vão ser alguém. E o mais certo é quando o incentivo vem de cada um, 

quando cada pessoa sabe dentro de si que aprender é importante e, principalmente, 

passar adiante o que lhe foi apresentado ao longo dos anos (A13B). 

 

Os alunos, também, podem se mobilizar pela aparente obrigação imposta pelos pais, 

mas obedecem, inconscientemente, ao desejo dos pais, pois necessitam ser reconhecidos e ter 

garantido um lugar no afeto dos pais. 

  

 

Na verdade, essa questão é complicada, pois dificilmente os alunos vêm à escola 

por vontade própria. Na maior parte das vezes são os pais que obrigam os filhos a 

virem (A23C). 

 

Muitos são os pais que obrigam, outros são porque têm que se formar rápido para 

acabar de uma vez (A12F). 
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Pelo meu ver, são motivados pelo Conselho Tutelar, que obriga os  pais a enviarem 

seus filhos para a escola (A11A). 

 

 

●Motivados a aprender por almejar um futuro 

 

 

Para esses alunos, o que os mobiliza é o pensamento no futuro, aprender os saberes do 

mundo poderá garantir o futuro. 

 

 

A força de vontade, as mães da gente e os pensamentos, porque pensamos: se não 

estudar não vamos ter um futuro bom (A22F). 

 

Na escola, o que pode atrair os alunos a frequentá-la, em geral, é o pensamento no 

futuro, porém, também as amizades, o social e, enfim o estudo (A13C). 
 

Ter conhecimentos, aprender coisas novas, poder fazer diferença no meu futuro, e 

dar orgulho a minha família de ter uma profissão (A22A). 

 

Depende, pois uns vêm com interesse de estudar, outros vêm com vontade de zoar, 

ou sair de casa para não trabalhar. Aí vêm para a escola e ficam perturbando, então, 

há sempre aqueles que querem uma vida boa e um bom conhecimento, para um 

bom futuro (A41B). 

 

Querer um futuro melhor e buscar por ele (A12A). 

 

O futuro (A42F). 
 

Nos relatos acima, nota-se como o aluno percebe o ambiente escolar, a partir do desejo 

dos pais, do desejo dos familiares que o incitam a ir à escola. Posteriormente, esse desejo 

passa a ser focado na escola, no desejo de relacionar com os colegas. Depois, na escola, 

estreitam-se os laços com o saber, com a cultura do mundo, mobilizados pelo desejo de 

conquistar um espaço no mundo. Mas tudo indica que este processo necessita ser sustentado 

pela relação com os pais, com os colegas. Sustentado na relação com o outro, o sujeito 

estabelece uma relação com o saber, por perceber o valor e o sentido desse ato para o grupo 

social no qual está inserido. Desta forma, o desejo de aprender implica as relações que se 

estabelecem com o entorno do processo de aprendizagem. A seguir, captamos a visão de 

escola no imaginário dos alunos. 
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5.3.3 – Relação do aluno com a escola: ponte de relação com o saber e com o mundo 

 

 

Perguntamos aos alunos: O que a escola representa na vida de uma pessoa? Pelas 

respostas obtidas, nos foi possível perceber quatro grupamentos: 

 

 

●Relação com o outro, relação com o mundo 

 

 

Na escola, o sujeito amplia seu grupo social. Trazendo sua bagagem psíquica 

engendrada no grupo familiar e na convivência com o grupo social, ampliará sua vida de 

relação. Aumentará seus saberes, sua cadeia de significantes, ao entrar em contato com o 

saber culturalmente compartilhado. Isso ocorre ao entrar no circuito do outro, representado na 

relação que estabelece com os colegas, com os professores e os demais integrantes da escola. 

 

 

O início de sua vida em grupo, onde a pessoa começa a interagir com outras 
pessoas (A32F). 

 

Abertura de “portas” para o mundo (A23C). 

 

Na escola, não aprendemos apenas as matérias relacionadas à natureza, ao passado 

da humanidade e às línguas. É na escola que somos, ou não, em prática, a educação 

recebida, ou não, dentro de casa. Na escola, aprendemos a seguir regras, cumprir os 

deveres e exigir os direitos. A escola é um ensaio (treinamento) para a vida em 

sociedade (A23B). 

 

 

●Garantia de espaço no mundo 

 

 

A relação com a escola representa a conquista de espaço no mundo, reconhecimento 

pelo outro. O sujeito aluno, sujeito desejante “Deve tornar-se o que deve ser; e porque deve 

ser um ser-para-si, deve tornar-se isso por si mesmo.” (CHARLOT, 2000, p.51). A 

escolarização é uma etapa a ser vencida para atingir a fase adulta, com um conhecimento 

capaz de torná-lo independente, adquirir a liberdade, libertar-se da dependência dos pais. O 
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valor e o sentido da escola aparecem como garantia de espaço no mundo, de reconhecimento 

pelo outro. Meu desejo é o desejo do outro. 

 

 

Na vida de um adulto, é muito importante a estabilidade, tanto econômica quanto 

social. Para chegar a esse padrão de vida, uma pessoa tem que passar pelos estudos. 

No mínimo, uma pessoa, hoje em dia, tem que se formar no ensino médio, 

trazendo, assim, a importância da escola na vida que representa a base da formação 

de uma pessoa (A13C). 

 

Tudo, sem escola, hoje em dia, não somos nada, e nem ninguém (A22F). 
 

A escola é o fundamental para todos, porque dá a base de toda vida ali. É muito 

mais fácil uma pessoa que tem escolaridade arrumar um emprego do que uma que 

não tem. Certo que algumas pessoas têm sorte, mas sem dúvida não são todas. Isso 

que estou falando é um emprego considerado bom (A13E). 

 

Preparação para a vida e para ter um bom emprego (A12A). 

 

 

●A busca do saber 

 

 

Tudo, representa o saber e o conhecimento de cada um (A41B). 

 
A escola tem um grande valor, pois é lá que crescemos mentalmente (A42F). 

 

O princípio de um bom conhecimento e uma inicialização de uma formação ética e 

profissional (A52F). 

 

Alegria para quem vai se formar e que gosta de estudar, e tristeza para quem não 

gosta e é obrigado a vir à escola (A12F). 

 

No nosso país, podemos dizer que é, na maioria das vezes, uma obrigação. Mas 

certo seria que representasse o lugar onde se busca a sabedoria material 

(conhecimento) (A11A). 

 

Inicialmente, o jovem vem à escola, mobilizado pelo desejo dos pais. Num primeiro 

momento, é possível que ele não veja a escola como local de possibilidades de completar-se. 

Assim, a escola deve tornar-se campo promotor para que o jovem a perceba como ambiente 

onde se encontra o saber culturalmente compartilhado. É para esse local que nos dirigimos 

para aprender. O valor da escola está intimamente ligado ao seu poder de transmitir o 

conhecimento. Em sua capacidade de fazer com que o jovem amplie suas habilidades mentais, 

seu poder de articular sua cadeia de significantes e de mantê-lo mobilizado para apropriar-se 

do objeto do conhecimento oferecido.  
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●Ambiente de educação 

 

 

A vida de relação. “Quem se torna um sujeito, é educado e se educa é um filho do 

homem” (CHARLOT, 2000, p.51). A palavra educação, ora aparece implícita, ora explícita 

no discurso. A escola é local de aprender o saber do mundo, aprender a ser e conviver para se 

inserir no mundo. 

 

 

A escola representa respeito ao próximo, companheirismo, educação (A22A). 
 

A escola representa respeito, conhecimento, escola é você aprimorar seus 

conhecimentos para você ser alguém no futuro (A31B). 

 

É difícil saber o que é a escola para todos, mas procuro descobrir novos caminhos, 

novas palavras, lições de vida, crescer como pessoa por dentro e por fora. Amar 

cada pedaço desse chão e a todos os que na escola se encontram, e, acima de tudo, 

ser importante para melhorar tudo o de que preciso, ajudar a melhorar os estudos, a 

maneira como é o andamento dos projetos escolares e aprender com os professores 

e os colegas. Enfim superar barreiras (A13B). 

 

Representa muito, pois é da escola que vêm os modos, ou seja, a educação, não que 
em casa não haja isso, é que na escola se aprende muito mais do que a educação. 

Aprendem-se os estudos da vida e mostra-se o caminho para mostrar e fazer decidir 

o que iremos ser quando acabarmos de estudar (A22C). 

 

 

5.3.4 – Relação do aluno com o professor: ponte de relação com o saber matemático. 

 

 

No intuito de captar a relação do aluno com o professor, propuseram-se no 

questionário duas afirmativas. Para a primeira afirmativa: Eu me relaciono bem com o 

professor de Matemática, obteve-se o seguinte resultado: 35% concordaram totalmente, 59 % 

concordaram em parte, 6% discordaram totalmente.  Dessa forma, entende-se que 35% 

possuem uma relação positiva com o professor de Matemática, que 59% possuem uma relação 

que poderá oscilar entre positiva e negativa e que 6% possuem uma relação negativa com o 

professor.  

Para a segunda afirmativa: Mesmo quando tenho dúvidas, não pergunto ao professor, 

obteve-se a seguinte resposta: 24% concordaram totalmente, 29% concordaram em parte, 35% 

discordaram e 12% discordaram totalmente. Assim, percebe-se que 24% dos alunos não 

esclareciam suas dúvidas, permanecendo com elas, ou esclarecendo com outras pessoas 
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distintas do professor, 29% tiravam suas dúvidas com o professor de Matemática, ou o faziam 

de outro modo, e 47 % recorriam ao professor para esclarecimento de suas dúvidas. Nesse 

caso, 53% dos alunos demonstravam certa inibição em se esporem no grupo. Nessa pesquisa, 

não aprofundamos em suas causas, mas pelo discurso dos alunos, percebe-se que parte delas 

está relacionada às dificuldades provenientes da relação com o professor.  

No discurso dos alunos, percebeu-se que eles enfrentam vicissitudes em relação à 

resistência oferecida pelo objeto matemático e na relação com o professor. Isso trará, sem 

dúvidas, consequências na aquisição do conhecimento e, se o aluno já possuir outras 

experiências em Matemática, que deixaram resíduos inconscientes negativos, ele não vencerá 

as dificuldades, podendo precipitar-se numa situação de fracasso. 

 

 

[...] sinto muita preocupação e, principalmente, medo, porque se eu não entender e 

perguntar, o professor xinga, ou começa a gritar. Então, prefiro me calar e deixar 

qualquer dúvida  pra lá ou tirar essa dúvida em casa (A32F). 

 

Quando um novo conteúdo de Matemática me é apresentado, eu fico curioso para 

ver o que é, mas depende do professor que me apresenta, pois meu último 

professor, (do 3º ano), quando apresentava algo novo, dava até um certo receio, 

pois era mais uma oportunidade de ser destratado, se alguma pergunta fosse feita, 

pois ele dizia que já havia ensinado aquilo e gritava com os alunos (A23C). 

 
Interessante quando entendemos a matéria dada pelo professor. Mas é meio difícil, 

por exemplo, de 100% das pessoas, 90% não entendem a matéria, 5% mais ou 

menos e 5% entendem (A12F). 

 

Olha, para ser sincera, eu fico preocupada porque eu tenho dificuldades, então, eu 

tenho um pouco de medo de perguntar o meu professor, pois ele é muito grosso 

(A22F). 

 

 

5.3.5 – Relação do aluno com o conteúdo matemático 

 

 

No intuito de captar a relação do aluno com o conteúdo matemático, propuseram-se no 

questionário duas afirmativas. Para a primeira afirmativa: Eu me relaciono bem com os 

conteúdos de Matemática ensinados na escola. Não tenho nenhuma dificuldade para 

compreendê-los, obteve-se o seguinte resultado: 12% concordaram totalmente, 29% 

concordaram em parte, 47% discordaram, 12% discordaram totalmente. Dessa forma, 

entende-se que 12% possuem uma relação positiva com o conteúdo de Matemática, que 29% 
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possuem uma relação que poderá oscilar entre positiva e negativa, que 59% possuem uma 

relação negativa com o conteúdo matemático.  

Para a segunda afirmativa: Quando eu não consigo entender a matéria, eu paro de 

prestar atenção ao que o professor ensina. As respostas obtidas foram as seguintes: 18% 

concordaram totalmente, 35% concordaram em parte, 41% discordaram e 6% discordaram 

totalmente. Assim, percebe-se que 18% dos alunos desligam-se das explicações do professor, 

quando não compreendem o conteúdo matemático, 35% podem permanecer ligados, ou não, e 

47% conseguem permanecer atentos, mesmo não compreendendo o que está sendo ensinado. 

Pode-se considerar, nesse caso, que 53% optam, ou podem optar por uma fuga, desviando a 

atenção para outro objeto do desejo, contra 47% que procuram se esforçar, procurando 

articular sua cadeia simbólica para assimilar esses novos significantes. 

Esse desligamento do aluno pode estar ligado ao desconforto, ao desprazer que experimenta, 

em não conseguir vencer a resistência oferecida pelo objeto matemático. Ele não consegue 

recortá-lo, e digeri-lo, e opta por desligar-se das explicações do professor.  

 

 

●Valor e sentido atribuído ao conteúdo matemático  

 

 

Outro fator subjetivo que poderá desencadear a fuga é a falta de valor e o sentido que 

o aluno atribui ao conhecimento matemático que lhe está sendo oferecido. Com o objetivo de 

perceber o valor e o sentido, para os alunos, dos conteúdos matemáticos veiculados pela 

escola, propuseram-se as seguintes questões abertas: Qual a importância que você atribui aos 

conhecimentos matemáticos ensinados pela escola? Quais são os conhecimentos matemáticos 

que você aprendeu na escola e que você utiliza no seu dia-a-dia? Quais os conhecimentos 

matemáticos que você não utiliza no seu dia a dia? Para você, quais são as utilidades dos 

conteúdos de Matemática do ensino médio ensinados pela escola? 

As respostas obtidas para a primeira questão: Qual a importância que você atribui aos 

conhecimentos matemáticos ensinados pela escola? Permitiram-se perceber quatro 

grupamentos. 
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●Importante como cultura 

 

 

Para esses alunos, a Matemática possui o status de bem cultural e que deve ser 

conquistado para se estar inserido no mundo e dominá-lo. 

 

O estudo da Matemática desenvolve o raciocínio lógico. Muitas pessoas, ao se 

depararem com matérias complexas na escola se perguntam: - Em que usarei isto na 

minha vida? Independente da área que você escolhe, a Matemática estará presente 

(A23B). 
 

Para mim é muito relativo; a Matemática, no meu cotidiano, é muito participante, 

tenho muita curiosidade em quantos habitantes de um país, suas proporções, 

tamanho, mortalidade, tenho muito interesse por uma área da Matemática 

(Geometria) e acho que deveriam investir e ensinar a geometria (A11A). 

 

 

●Importante para o dia a dia 

 

  

A importância atribuída aos conteúdos matemáticos para o cotidiano, nesse caso, está 

relacionada com o domínio das operações básicas, como pode ser captado no discurso dos 

alunos. 

 

 

Os conhecimentos matemáticos são importantes sempre no dia-a-dia de cada um, 

pois o que se ensina na escola sempre tem alguma coisa em casa, ou no trabalho, 

que está presente no que você aprende (A41B). 
  

Os conhecimentos matemáticos adquiridos na escola são muito importantes, porque 

coisas simples, cálculos que temos que usar no diaadia ficam mais fáceis. Acho que 

os conhecimentos adquiridos na escola são coisas que não dá pra esquecer (A32F). 

 

Atribuo os conhecimentos matemáticos ao sistema capitalista em que vivemos, no 

qual o tempo todo e inteiro mexemos com dinheiro e cálculos (A32A). 

 

Para saber o valor das coisas, saber pagar, saber de quanto será o meu troco. Somar, 

subtrair, dividir, saber quanto à porcentagem de algum produto com desconto e 

multiplicar, só (A52F). 

 
Que serão úteis no meu diaadia (A22A). 
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●Não é importante para o dia a dia. 

 

 

Nesse caso, os alunos não atribuem nenhum sentido para os conteúdos ensinados no 

ensino médio, e lidam com ele como um objeto escolar para vencer a formação básica, ou 

para passar no vestibular. 

 

 

A fase que foi mais importante foi a da 1ª à 4ª séries, que foi o básico, que se pode 

usar para o resto da vida, não que o resto não seja importante, mas não se usa no dia 

a dia, só na prova de vestibular (A13E). 

 

 No início, quando criança, adorava e achava muito importante aprender tudo o que 

nos era ensinado. As operações matemáticas seriam o começo para as operações 

matemáticas mais difíceis que existem hoje. Eu, com toda sinceridade, acredito que 

para mim o que faço na Matemática, agora, não é tão importante, porque me 

interesso por História (A13B). 

 

 

●Para o futuro 

 

 

Para esses alunos, o sentido de estudar os conteúdos de Matemática do ensino médio 

remete-se às profissões futuras que almejam. 

 

 

Eu dou muita importância para os ensinos da Matemática, porque quero ser alguém 

na vida. Apesar de ter algumas dificuldades, adoro estudar, principalmente 

Matemática (A22F). 
 

Vão servir de apoio para qualquer emprego (A12A). 

 

Os ensinamentos matemáticos da escola são importantes para a base de uma 

carreira (A13C). 

 

Para mim, eles têm muita importância, pois, muitas vezes, na vida profissional das 

pessoas, a Matemática é muito usada (A23C). 
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●As operações básicas são mais utilizadas no cotidiano 

 

 

As respostas obtidas para a segunda questão: Quais são os conhecimentos 

matemáticos que você aprendeu na escola e que você utiliza no seu dia a dia? Permitiu-se 

perceber que a totalidade dos alunos considera que o conteúdo matemático mais utilizado no 

cotidiano são as operações básicas, seguidas timidamente pelo cálculo de porcentagem e 

estudo dos gráficos. 

 

 

As quatro operações básicas, porcentagem, estudo de gráficos (função) (A23B). 

 

Na observação de mapas, gráficos, tabelas numéricas, soma, divisão, multiplicação 

e subtração (A11A). 
 

Sinceramente, adição, subtração, multiplicação, divisão e porcentagem (A13E). 

 

São muitos deles, como: divisão, multiplicação, soma e subtração. .Por enquanto, 

só estes (A22F). 

 

Cálculos simples no comércio para calcular o peso e a altura. Algumas noções de 

probabilidade, etc., (A32F). 

 

As operações matemáticas, com resoluções de alguns problemas. Posso comprar ou 

vender sem dificuldades, porque sei fazer as contas (A13B). 
 

Os conhecimentos de soma, divisão, subtração e multiplicação. São os mais usados 

no dia a dia (A32A). 

 

No dia a dia, usamos a Matemática em ações bancárias, por exemplo. A soma e a 

subtração são as mais usadas, quando estamos lidando com dinheiro no dia a dia. 

Mas, em geral, os ensinamentos matemáticos serão mais importantes e bem 

utilizados em um vestibular e na carreira a seguir. (A13C) 

 

 As 4 operações da Matemática (A42F). 

 

 Cálculos, divisões (A12A). 
 

 Somar, dividir, subtrair, porcentagem, multiplicar (A52F). 

 

 Soma, multiplicação e divisão (A22C). 

 

 Operações de todo tipo, sempre que preciso as utilizo (A23C). 

 

As quatro operações básicas, porcentagem, estudo de gráficos (função) (A23B). 

 

Sinceramente, adição, subtração, multiplicação, divisão e porcentagem (A13E). 

 
Multiplicação, soma, divisão e mais outras que não me lembro como descrever 

(A41B). 
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Soma, multiplicação, divisão, subtração, fração e Matemática financeira e 

porcentagem (A22A). 

 

 

●Os conhecimentos matemáticos que você não utiliza no seu dia a dia 

 

 

As respostas obtidas para a terceira questão: Quais os conhecimentos matemáticos que 

você não utiliza no seu dia a dia? Permitiu-se perceber que a totalidade dos alunos considera 

que os conteúdos matemáticos ensinados no ensino médio não são utilizados no cotidiano, ou 

seja, a transposição didática dos conteúdos matemáticos do ensino médio não tem atingido o 

aluno de modo que perceba esses conhecimentos como base da cultura. Dessa forma, ele não 

percebe seu sentido e valor como bem cultural disponível. Assim, o aluno trata esse 

conhecimento como um objeto escolar do qual, talvez, ele venha a fazer uso, ou não, mais 

tarde. Como seu valor pode ser adiado, inconscientemente, ele poderá adiar sua 

aprendizagem, desperdiçando seu tempo escolar, o que pode ser comprovado no discurso dos 

alunos. Aqui escolhemos algumas falas, como: 

 

 

A matéria que o professor passa e eu estudo (A12F). 

A maioria dos cálculos (A31B). 

 

Bom, retirando a geometria, gráficos, tabelas numéricas, soma, divisão, 

multiplicação e subtração, não uso os meus outros conhecimentos matemáticos 

(A11A). 

 

Mais a matéria do 3º ano, pelo menos eu acho (A13E). 

Todos, menos as quatro fundamentais. Não sei pra que tanta conta, sendo que eu 

nunca vou utilizá-las (A52F). 

 

Alguns alunos projetam essa utilidade para o futuro e isso  ajuda-os a manter uma 

relação com o saber matemático que pode protegê-los do fracasso. 

 

 

Olha, matriz e probabilidade ainda eu não preciso, mas ainda é cedo, mais para 

frente eu posso usar (A22F). 

 

Logaritmo, geometria espacial, dízimas periódicas, matriz, determinante, equações, 

sistemas; não uso no meu dia a dia, mas para um dia trabalhar ou passar em 

concursos, tenho certeza de que irei precisar (A13B). 
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●A utilidade dos conteúdos matemáticos ensinados no ensino médio 

 

 

As respostas obtidas para a quarta questão: Para você, quais são as utilidades dos 

conteúdos de Matemática do ensino médio ensinados pela escola? Permitiu-se perceber que 

59% dos alunos atribuem a utilidade dos conteúdos matemáticos ensinados no ensino médio 

para ingressar no ensino superior ou técnico, 12% para trabalhar, para 18% dos alunos esses 

conteúdos não têm nenhuma utilidade e 11% não responderam. De modo geral, nota-se que os 

alunos não admitem esses conteúdos como inseridos nas atividades humanas e como herança 

cultural, e, dessa forma, não se esforçam tanto quanto deveriam para assimilá-los. 

 

 

●Para ingressar no ensino superior ou curso técnico 

 

 

 A relação com a Matemática se estabelece a partir do valor que ela representa para 

esses alunos no futuro. Procuram aprender como conhecimento de reserva e não como um 

bem cultural e científico.  

 

 

São úteis para estudos específicos, na área de exatas, para formação de profissionais 

(A32A). 

 

Para o vestibular, dentre outras provas, em que podemos ser beneficiados (A12F). 

 

Os conteúdos do ensino médio serão úteis no vestibular, na faculdade e por toda 

minha vida (A22A). 

 

É importante saber tudo, e sempre estar aprimorando seu conhecimento. A 
Matemática poderia beneficiar em muita coisa, porque hoje tudo precisa da 

Matemática. Por enquanto, eu não sei quais são as utilidades, mas creio que, no 

futuro, será muito importante (A31B). 

 

São muitos, principalmente para quem quer ser alguém na vida e fazer uma 

faculdade, ou até um curso técnico (A22F). 

 

Os conteúdos matemáticos que beneficiam com mais facilidade é a matéria do 

ensino médio. Por ser uma transição da escola para faculdade, a matéria é útil para 

fortificar a base de ensino e, assim, facilitar os estudos na faculdade (A13C). 

 
No momento, não tem utilidade, mas no futuro pode, pois estou pensando em fazer 

engenharia (A41B). 
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Como eu disse, depende da faculdade que irei cursar, mas será mais por causa do 

vestibular. Afinal, independente da matéria que eu vá fazer, na 1ª etapa terá 

Matemática (A13E). 

 

Para fazer uma prova de vestibular (A12A). 

 

Para eu me formar, precisarei do conhecimento matemático, para entrar em uma 

universidade, precisarei do conhecimento matemático, portanto sempre precisarei 

me esforçar na Matemática (A11A). 

 

 

●Para trabalhar 

 

 

Para mim, eles têm muita importância, pois, muitas vezes, na vida profissional das 

pessoas, a Matemática é muito usada (A23C). 

 

Para trabalhar (A42F). 

 

●Não têm nenhuma utilidade 

 

 

  Para esses alunos, aprender os conteúdos do ensino médio não tem utilidade, não há 

valor, eles manterão uma relação negativa com o conhecimento matemático e pode ser que 

esse seja tratado como um objeto escolar desagradável de ser manipulado. 

 

 

Essa pergunta é praticamente igual às anteriores. No ensino médio, por eu encontrar 

uma grande dificuldade, não introduzo muitos cálculos ou ensinamentos no meu dia 
a dia (A32F). 

 

De verdade, eu não vejo quase nenhuma utilidade. O importante é que fortalecemos 

nossa capacidade de raciocínio e, no caso de algumas profissões, é essencial todo 

esse conteúdo (A13B). 

 

Nenhum (A52F). 

 

 

5.3.6 – Imagem da Matemática para o aluno do ensino médio 

 

 

Com objetivo de perceber a representação da Matemática para o aluno de ensino 

médio, propôs-se a afirmativa: A Matemática que você estuda no ensino médio, deixando seis 
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alternativas de modo que o aluno poderia marcar mais de uma alternativa. Dos resultados 

obtidos, 100% consideram que a Matemática do ensino médio é mais difícil do que a 

Matemática do ensino fundamental, 35% consideram que ela é mais interessante do que a 

Matemática do ensino fundamental, para 6% é mais divertida que a Matemática do ensino 

fundamental, para outros 6% ela não é divertida e para 6% ela não é interessante. 

Sobre a compreensão do conteúdo ensinado, propôs-se a seguinte afirmativa: “Eu não 

consigo entender a matéria ensinada nas aulas de Matemática”. As respostas à afirmativa 

foram as seguintes: 18,5% concordam totalmente que não compreendem o conteúdo ensinado, 

65% concordam em parte, e 18,5% discordam da afirmativa. Isso nos leva a concluir que 

83,5% enfrentam algum tipo de vicissitude frente ao conteúdo matemático. 

No discurso dos alunos participantes da pesquisa, apesar de a Matemática se 

apresentar como uma matéria “difícil”, isso não impede que gostem da matéria. No discurso 

dos alunos, procuraram-se as explicações do sentido atribuído à palavra difícil e relacionaram-

na com a dificuldade de aprendizagem sob o aspecto subjetivo.  

Ter dificuldade de modo subjetivo liga-se ao fato de que o aluno encontra resistências 

no objeto matemático a ser apreendido, e será preciso esforçar-se para aprender o novo 

significante, será necessário mobilizar-se para apre(en)der, o que implica  colocar o conteúdo 

matemático como um objeto de desejo.  

 

 

●A Matemática é difícil 

 

 

Para que o aluno se mobilize para aprender, apesar das dificuldades cognitivas, a 

atividade matemática terá de estar revestida de um sentido e um valor para ele, de modo que 

possa desejar aprendê-la. A falta desses atributos torna a aprendizagem mais difícil.  

As explicações dos alunos, sobre a dificuldade que encontram para compreender o 

conteúdo matemático, estão ligadas ao fato de lidarem com um conteúdo mais complexo, 

comparado ao do ensino fundamental.  Muitas vezes, ressentem da falta de conhecimentos do 

ensino fundamental e  a atividade matemática exige esforço mental. O aluno ressente da falta 

de significantes relativos ao conhecimento matemático e isso dificulta a assimilação de novos 

significantes. Isso demandará mais esforços de sua parte, o que implica que deverá 

particularizar sua relação com o conhecimento matemático, fazê-lo seu objeto de desejo. 
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A Matemática fica mais complexa (A13C). 

 

Porque as contas são maiores e mais complicadas (A41B). 

 

Pois exige um maior esforço mental, é mais difícil porque, se você não tiver 

base do fundamental, você não vai bem (A42F). 

 

 

Por precisar de mais conhecimento e mais cálculos (A11A). 

 

Porque não consigo entender, aí, não acho graça (A13E). 
 

Necessita de uma boa base, se essa base não for boa, torna-se dificílima a 

aprendizagem das matérias (A23B). 

 

Porque tem mais cálculo, é mais complicado (A31B). 

 

Porque, principalmente na parte de probabilidade, é muito difícil e no 

fundamental não (A22F). 

 

Porque a Matemática exige raciocínio, inteligência e são poucos que têm as 

duas (A52F). 

 

O que parece ocorrer é que o aluno não particulariza sua relação com a Matemática 

nas séries anteriores, e isso desencadeia um aumento das dificuldades, pelo fato de não 

apreenderem significantes matemáticos, ficando com sua cadeia simbólica deficiente nessa 

área do saber. 

 

 

●A Matemática é interessante 

 

 

O interesse pela Matemática está ligado ao sentido e ao valor subjetivos que o aluno 

atribui a ela.. O sentido está ligado à explicação subjetiva para o sujeito desejante, do 

significado do objeto do desejo para ele, e o valor está agregado ao objeto do desejo. O 

domínio da Matemática poderá representar uma posição de status no grupo social, poderá ser 

a garantia de um espaço profissional, de uma profissão bem remunerada, seu valor para a 

ciência, etc. 

Interessar-se pela Matemática liga-se ao fato de ver o sentido e o valor da Matemática. 

Valor atribuído no sentido de desejar como complemento da falta, satisfazendo sua insaciável 

cadeia simbólica. Pode ser que o aluno experimente prazer na atividade matemática, a partir 

da sensação de domínio e de poder. Nesse caso, as dificuldades são obstáculos que podem ser 

vencidos. 
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Pois, tem um fundamento prático em situações de pesquisa (A32A). 

 
Eu achei a Matemática do ensino médio mais difícil e por isso mais divertida, pois 

quanto mais a gente cresce, os desafios crescem conosco (A23C). 

 

 

Na Matemática é sempre importante aprender coisas novas (A12F). 

 

É mais interessante, porque exercito mais o cérebro para resolver as questões, 

porém é muito mais difícil (A22A). 

 

 

5.3.7 – Gosto pela Matemática – dificuldades e facilidades de aprendizagem 

 

 

O gostar e o não gostar são fatores totalmente subjetivos que não são facilmente 

explicados pela consciência. Está ligado à sensação de prazer que se obtém nas diversas 

atividades humanas. O gostar está ligado ao gozo que se experimenta ao realizar uma 

determinada atividade. A atividade intelectual também proporciona essa sensação de gozo e 

está ligada à sensação de domínio, de conquista do mundo. O gosto pelo saber é que mobiliza 

os cientistas. O gosto pelo saber matemático mobiliza os matemáticos, os profissionais da 

área das ciências exatas, e move os alunos que gostam de Matemática. O gostar de 

Matemática está ligado ao fato de que exercitar a atividade matemática poderá levar o aluno 

ao gozo, à sensação de completude. Se há gosto, pode-se desejar dominá-la, experimentar o 

gozo de sabê-la, desejar o desejo do professor e ter a sensação de completar-se, apoderando-se 

deste saber. Contudo, muitas vezes, o aluno encontra a dificuldade de apreender esse objeto 

do conhecimento que, em muitos casos, poderá comprometer o “gostar” de Matemática. Em 

resposta ao questionário, 53% dos alunos alegam ter dificuldade para aprender a Matemática, 

mas eles gostam da matéria, 35% têm dificuldade para aprender e não gostam da matéria, 6% 

não têm dificuldade e gostam da matéria, outros 6% não têm dificuldade de aprender 

Matemática, mas não gostam da matéria.  

As explicações dadas pelos alunos, do porquê de suas dificuldades e facilidades, são 

de cunho subjetivo, pois as dificuldades estão relacionadas com a relação com o professor, 

com o fato de não gostar de Matemática, da falta de interesse e atenção em relação à 

Matemática, a facilidade por amar a Matemática. Veja: 
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●A relação com o professor  

 

 

 Para esse grupo de alunos, a queixa se instala na relação com o professor. São 

questões subjetivas que se somam relativas à atuação do aluno e do professor dentro do 

campo de transferência. Para esses alunos, a transferência não se instalou, não há 

identificação com o estilo do professor; portanto, os alunos não desejam o desejo dele de 

conhecimento matemático. 

 

 

Falta de interesse e professores que não fazem nada para descontrair um pouco 

(A32A). 

 

A mudança de escola e o jeito de explicar dos professores (A32F). 
 

Durante o ensino fundamental, tomei recuperação, mas recuperei, porque estudei e 

gostava da matéria. Já, no ensino médio, não tenho muita facilidade em aprender a 

matéria, pois o professor não consegue passar a matéria a mim e à sala (minha 

opinião) (A13E). 

 

 

●O não gostar da Matemática 

 

 

Para esses alunos não há prazer na atividade matemática, logo não faz sentido em se 

esforçarem para apreender esses novos significantes. Nesse caso, a cadeia de significantes 

relativos aos signos matemáticos torna-se cada vez mais deficiente, aumentando a dificuldade 

na aprendizagem da Matemática. 

 

 

Nunca gostei de Matemática (A52F). 

 

Por eu não gostar da matéria, eu não me esforço para tentar entender a Matemática. 
Eu não estudo direito (A31B). 
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●A falta de atenção e interesse 

 

 

  A falta de atenção e interesse caracteriza-se pelo desvio noutra direção do sujeito 

desejante, repelindo a sensação de desprazer causada pelo contato com a atividade 

matemática. 

 

 

Eu tinha um maior interesse na matéria e, por isso, um maior desempenho (A11A). 

 

Hoje em dia, não tenho tanta atenção como tinha antes (A22C). 

 

 

●Facilidade por amar a Matemática 

 

 

Quando se trata de fatores subjetivos, pode-se perceber que a flutuação dos 

significantes é que possibilita ao sujeito mobilizar-se num sentido ou noutro do desejo. No 

discurso do aluno (A42F), pode-se perceber uma alteração radical na relação com a 

Matemática possibilitada por propriedade do significante. 

 

 

Em um longo período da minha vida, tive ódio de Matemática: hoje eu a amo. 

(A42F). 

 

Perguntou-se aos alunos se eles gostavam de Matemática. As respostas obtidas foram 

as seguintes: 23% afirmam que gostam muito de Matemática, 59% gostam mais ou menos, 

6% gostam um pouco e 12% afirmam que não gostam de Matemática. Observando as 

explicações, percebe-se o caráter subjetivo do “gostar de Matemática”. Nota-se que alguns 

alunos, frente a situações de dificuldade de articular a cadeia simbólica, têm o gosto pela 

Matemática diminuído, enquanto outros encontram prazer no esforço que realizam nessa 

atividade. Isto que pode ser comprovado analisando o discurso dos alunos. 
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●Gosto muito 

 

 

Para esses alunos, o que determina o gosto pela Matemática é o prazer que 

experimentam ao ativar a cadeia de significantes matemáticos e aumentá-la, tendo a sensação 

de completude. O processo subjetivo desencadeado é característico da repetição e do gozo. 

Como já experimentaram o prazer nessa atividade, ela sempre os atrairá. 

 

 

Acho que é porque tenho facilidade em lidar com ela.  (A22C). 
 

Porque a Matemática nos proporciona um esforço mental que acho muito 

interessante. (A42F). 

 

Acho que tudo o que tem conta me relaxa; pode parecer estranho, mas gosto. 

(A22F). 

 

●Gosto mais ou menos 

 

 

Para a grande maioria, essa sensação de prazer ocorre com menor frequência, ou não 

ocorre, pois enfrentam vicissitudes em relação ao saber matemático.  

 

 

Porque algumas matérias são chatas.  (A31B). 

 

Porque algumas coisas eu acho bem difíceis. (A12A). 

 

Eu gostava no ensino fundamental, agora é mais difícil. (A41B). 
 

Eu gosto mais ou menos, e é por causa da matéria que muda muito rápido. (A12F). 

 

Também há os que afirmam ter dificuldade na relação com o professor. 

 

 

Já gostei mais, mas hoje em dia, está meio complicado pelo fato de eu não entender 

muito por causa do professor. (A13E). 

 

Tenho muita dificuldade na matéria, e nem sempre tenho coragem de pedir 

explicação ao professor. (A22A). 
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Para esses alunos, não haverá prazer na atividade matemática; logo, para satisfazer sua 

falta, desejarão outros objetos do desejo, outros significantes de outros saberes, e a relação 

com o saber matemático torna-se flutuante, ou poderá não existir. 

Na análise realizada até esse ponto, percebe-se que a relação com o saber está 

permeada de subjetividade captada na análise clínica do discurso dos alunos. Que a relação 

com o saber  sustenta-se na relação que o aluno tem com a família, relativa ao saber escolar, 

em sua relação com os colegas e com a escola. Dessa forma, o saber matemático, também, 

está sustentado inicialmente nesse tripé, mas, para se efetivar, deverá  sustentar-se na relação 

com o professor e com o conteúdo matemático veiculado pela escola. Percebe-se que a 

relação com o saber matemático enfrenta maiores vicissitudes no campo da relação do aluno 

com o professor e no campo da relação do aluno com o conteúdo matemático do ensino 

médio. Este se apresenta para o aluno como difícil e desprovido de utilidade, mas, ao mesmo 

tempo, ele é interessante. Apesar das vicissitudes, pode-se dizer que grande parte dos alunos 

tende a gostar da Matemática e, gostar de Matemática é um fator subjetivo que favorece o 

desempenho nessa disciplina. Fez-se, a seguir, uma análise individual da relação do aluno 

com o saber matemático. 

 

 

5.4 - A relação com o saber matemático e suas implicações no desempenho em Matemática 

 

 

Seguindo a definição adotada nessa pesquisa para a relação com o saber matemático, 

procurou-se perceber a implicação disso no desempenho escolar. Considerou-se que a relação 

com o saber matemático é o conjunto organizado das relações que o aluno mantém com tudo 

quanto estiver relacionado com “o aprender” e o saber matemáticos. Assim, seguiu-se o 

mesmo roteiro anterior, de forma individualizada, considerando as relações mantidas em 

âmbito familiar no que está relacionado ao aprender, e no âmbito escolar na relação que o 

jovem estabelece com a escola, com os colegas, com os professores de Matemática e com o 

conteúdo matemático.  

Para estabelecer uma comparação entre a relação com o saber matemático e o 

desempenho em Matemática, adotaram-se os valores de desempenho obtidos pelos alunos, 

fornecidos pelo serviço pedagógico da escola. A classificação adotada foi a seguinte: 

Classificação dos alunos em relação ao nível de desempenho numa escala de 0 a 100. 
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Alunos com desempenho abaixo do esperado (DAB): Valores situados entre 0  D < 60 

Alunos com desempenho na média (DM): Valor D = 60  

Alunos com desempenho acima do esperado (DAC): Valores situados entre 60 < D  100  

 

Tabela do desempenho em Matemática dos alunos 

 

Alunos Desempenho (M=60) 

A22A 32 

A22F 53 

A23C 49 

A12A 60 

A32F 60 

A42F 60 

A52F 60 

A32A 60 

A13C 60 

A31B 64 

A13B 65 

A23B 66 

A13E 68 

A22C 65 

A12F 61 

A41B 70 

A11A 64 
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5.4.1 - Demonstrativo da relação aluno, desempenho e relação com o saber matemático. 

 

 

No quadro demonstrativo, apresentado a seguir, encontra-se a conclusão obtida para 

cada aluno e a correlação com o seu desempenho em Matemática. A análise individual 

encontra-se no anexo 6. Evitou-se colocá-la no corpo da pesquisa para facilitar a leitura. 

 

Alunos Relação com o saber matemático Desempenho 

 

 

 

 

 

 

(A22A) 

 

A relação da aluna (A22A) com o saber matemático se 

sustenta na relação positiva que mantém com a escola, com 

a família e com os colegas, mas enfrenta vicissitudes na 

relação com o professor que poderá facilitar, ou não, sua 

relação com a Matemática, pois carece de autonomia e 

depende mais do auxílio do professor para vencer suas 

dificuldades. Observa-se uma dificuldade crescente durante 

o curso de sua vida escolar em relação ao conteúdo 

matemático. Tudo indica que o crescimento da dificuldade 

comprometeu o gosto pela Matemática, e isso coloca a 

aluna em condições desfavoráveis de rendimento. Apesar 

dos esforços que empreende, articula com deficiência sua 

cadeia simbólica e a apreensão do conhecimento não se 

concretiza como ela deseja. 

 

 

 

 

 

32 (DAB) 

 

 

 

 

 

 

 

(A22F) 

 

A relação da aluna (A22F) com o saber matemático se 

sustenta na relação positiva que mantém com a escola, com 

a família e com o professor, mas enfrenta vicissitudes na 

relação com os colegas. Não se registra, em seu discurso, 

nenhum fator nesta relação que comprometa sua relação 

com o saber; logo acreditamos que isso não afete seu 

desempenho em Matemática. Observa-se uma dificuldade 

crescente, durante o curso de sua vida escolar, em relação 

ao conteúdo matemático. Mas isso não comprometeu o seu 

 

 

 

 

 

 

53(DAB) 
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gosto pela Matemática, o que coloca a aluna em condições 

favoráveis de rendimento. Apesar de considerar que possui 

bom relacionamento com o professor de Matemática, fica 

claro, em seu discurso, que sua aprendizagem fica 

comprometida, pois admite que sente dificuldade com o 

conteúdo, e tem medo de fazer perguntas e esclarecer suas 

dúvidas. Isso nos leva a crer que seu rendimento foi 

comprometido, por não ter superado as barreiras subjetivas 

nascentes da relação professor-aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A23C) 

      

A relação do aluno (A23C) com o saber matemático se 

sustenta na relação positiva que mantém com a escola, com 

a família e com os colegas, mas enfrenta vicissitudes na 

relação com o professor de Matemática e com o conteúdo 

de Matemática. Ficou registrada em seu discurso a 

existência de dificuldade na relação com o professor a qual 

afeta seu desejo de aprender. Afirma ter receio de fazer 

perguntas e esclarecer suas dúvidas. Observa-se uma 

dificuldade crescente, durante o curso de sua vida escolar, 

em relação ao conteúdo matemático. Isso comprometeu o 

gosto pela Matemática, o que coloca o aluno em condições 

desfavoráveis de rendimento. Ele acha a matéria legal, mas 

sua reação é de se desviar dela, procurando estudar 

Biologia. Isso demonstra que não sente prazer no contato 

com a Matemática. Nesse caso, o rendimento foi 

comprometido por não ter superado as barreiras subjetivas 

nascentes da relação professor-aluno, permanecendo sem 

adquirir novos significantes que viessem acrescer sua 

cadeia simbólica, mantendo-o numa relação negativa em 

relação ao conteúdo matemático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

49(DAB) 

 

 

 

 

A relação da aluna (A12A) com o saber matemático se 

sustenta na relação positiva que mantém com a escola, com 
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(A12A) 

a família e com o professor, mas enfrenta vicissitudes na 

relação com os colegas. Não se registra, em seu discurso, 

nenhum fator nesta relação que comprometa sua relação 

com o saber; logo acreditamos que isso não afete seu 

desempenho em Matemática. Observa-se uma dificuldade 

crescente, durante o curso de sua vida escolar, em relação 

ao conteúdo matemático. Mas isso não comprometeu o seu 

gosto pela Matemática. Sua relação com o conteúdo 

matemático oscila, dependendo do que lhe é apresentado, 

mas a aluna, apesar de ter tendências à fuga, empreende 

esforços para vencer as vicissitudes, o que a coloca em 

condições favoráveis de rendimento. Ao se esforçar, 

apreende o conhecimento e, ao conseguir digeri-lo, 

experimenta o prazer na sensação de estar mais completa. 

 

 

 

60(DM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A32F) 

 

A relação da aluna (A32F) com o saber matemático se 

sustenta na relação positiva que mantém com a família e 

com a escola. Apesar de sua relação com os colegas 

apresentar-se oscilante, percebe-se, em seu discurso, que 

isso é algo superável, pois, sempre, ressalta o valor da 

interação uns com os outros para o aprendizado, tanto do 

conhecimento, quanto da convivência. Logo, acredita-se 

que a aluna pode vencer conflitos nessa área de forma 

positiva. As maiores vicissitudes a enfrentar apresentam-se 

na relação com o professor de Matemática e com o 

conteúdo dessa disciplina. Nota-se, em seu discurso, a 

existência de dificuldade na relação com o professor, a 

qual afeta seu desejo de aprender. Afirma ter receio de 

fazer perguntas e esclarecer suas dúvidas. Muitas vezes, 

prefere se calar, permanecer com a dúvida, ou tentar 

esclarecê-la sozinha. Observa-se que, nas primeiras séries, 

não sentia dificuldade com o conteúdo, mas não gostava 

dele Nas últimas séries do ensino fundamental, também, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60(DM) 
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não sentia dificuldade e passou a gostar de Matemática. 

Mas, no ensino médio, a situação para a aluna torna-se 

desfavorável, pois passa a enfrentar vicissitudes, tanto com 

o conteúdo quanto em relação ao professor. Acrescentando 

o fato de não gostar, que está ligado ao desprazer que o 

conteúdo de Matemática lhe causa. Isso situa a aluna em 

condições desfavoráveis de rendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A42F) 

 

A relação do aluno (A42F) com o saber matemático se 

sustenta na relação positiva que mantém com a escola, com 

os colegas e, apesar de sua relação com o conteúdo 

apresentar-se oscilante, percebe-se, em seu discurso, que 

isso é algo totalmente superável, pois, em seu discurso, 

percebe-se o prazer que experimenta no contato com o 

conhecimento, o prazer que sente em articular sua cadeia 

simbólica, e acrescê-la de novos significantes ligados aos 

objetos matemáticos. A relação que se estabelece com o 

conhecimento matemático tende a ser mais positiva, pois, o 

aluno, sujeito desejante, se mobiliza o tempo todo em 

busca do conhecimento. Pode ressentir-se na relação com o 

professor de Matemática, pois essa se apresenta, também, 

com características oscilantes. 

A relação que estabelece com a família, em relação ao 

saber, vem se apresentando negativa, mas não se 

percebem, em seu discurso, indícios de estar sendo afetado.  

Esse fato não emerge em seu discurso, mas pode estar 

escondido e atrapalhando o seu desenvolvimento 

intelectual. Com o incentivo dos pais ele poderia melhorar 

seu desempenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60(DM) 

 

 

 

 

 

A relação da aluna (A52F) com o saber matemático se 

sustenta na relação positiva que mantém com a família, 

com a escola e com os colegas. Sua relação com o 
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(A52F) 

professor pode oscilar, tendendo para uma relação 

negativa, como se pode notar em seu discurso: “[...] e o 

professor não ajuda, ele xinga se perguntamos [...]”. Sua 

relação com o conteúdo matemático é totalmente negativa, 

isso é facilmente perceptível em seu discurso. Esse quadro 

demonstra que o campo de transferência, onde as 

aprendizagens podem se efetivar, encontra-se prejudicado. 

Tal fato poderá comprometer o rendimento da aluna. Nota-

se, no relato acima, que a aluna possuía uma experiência de 

êxito na 5ª série e isto favoreceu sua cadeia simbólica.Tal 

experiência é repetida no ensino médio, favorecendo-a 

mais uma vez. Essas experiências de êxito, ou de 

completude podem favorecer a aluna a vencer novas 

vicissitudes tanto em relação ao professor, quanto em 

relação ao conteúdo. 
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(A32A) 

 

A relação do aluno (A32A) com o saber matemático se 

sustenta na relação positiva que mantém com a escola, com 

a família e com os colegas, e no fato de ter facilidade de 

articular sua cadeia de significantes em relação aos objetos 

matemáticos. Quando deseja, o desejo de aprender surge, 

dependendo do campo criado pelo professor para envolvê-

lo. Logo, sua relação com o conteúdo matemático está 

atrelada à relação com o professor e, também, ao fato de  o 

conteúdo não exigir dele grandes esforços para acionar sua 

cadeia de significantes. O sujeito desfruta de certa 

autonomia devido à facilidade em articular sua cadeia de 

significantes. Isso dá a ele, liberdade para determinar o 

grau de esforço que empreenderá em relação ao saber 

matemático.  
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A relação do aluno (A13C) com o saber matemático se 

sustenta na relação positiva que mantém com a escola e 
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(A13C) 

com os colegas. Apresenta-se oscilante, em relação ao 

professor de Matemática, e negativa, em relação ao 

conteúdo matemático. Observa-se que o crescimento da 

dificuldade em Matemática afetou o seu desejo de 

aprender, pois, no ensino médio passou a não gostar de 

Matemática.  O aluno ressente a falta de incentivo dos pais, 

e interpreta, inconscientemente, como falta de afeto. É 

possível que esses resíduos inconscientes tenham afetado a 

sua aprendizagem quando diz: “Lembra que não tinha 

dificuldade de primeira a quarta; logo depois, eu comecei 

a ter dificuldade sem necessidade de não gostar da 

matéria”. Também a fala do professor, na 7ª série, 

impregnou-se, em seu inconsciente, como uma verdade. 

Vejamos: “A professora me chamou a atenção, dizendo 

que, se continuasse assim, eu iria repetir o ano. E, hoje, eu 

me lembro disso porque eu repeti neste ano e nunca mais 

me esqueci disso”. Atualmente, o aluno ressente a falta de 

conhecimentos. Possui uma cadeia simbólica deficiente 

para articular e buscar novos significantes relativos aos 

objetos matemáticos. Acredita-se que um fator positivo, 

que favorece a mobilização do aluno para a aprendizagem, 

é o fato de ter transferido o desejo de aprender, antes, 

apoiado no desejo dos pais, que focava as questões de 

sobrevivência, de conquista de um lugar no mundo, enfim, 

de sua independência. 
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A relação do aluno (A31B) com o saber matemático se 

sustenta na relação positiva que mantém com a família, 

com a escola e com os colegas. Sua relação com o 

professor de Matemática pode oscilar, de acordo com o 

campo de transferência estabelecido na relação professor- 

aluno. Em seu discurso, percebe-se que ele necessita de um 

ambiente de descontração na aula de Matemática. Dessa 
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(A31B) 

forma, o objeto matemático, subjetivado pela afetividade 

presente, torna o conhecimento matemático mais fácil de 

ser digerido por esse aluno. Sua relação com o 

conhecimento matemático é negativa, pois, desde as 

primeiras séries, ele afirma não gostar de Matemática. Ele 

não experimenta prazer ou gozo na articulação de 

significantes relativos a objetos matemáticos, por isso, 

carece da subjetivação desses objetos. Em seu discurso, 

nota-se que, na falta dessa subjetivação, ele procura 

superar essa vicissitude, dando um sentido para a 

aprendizagem desses conteúdos, pois diz: “O que eu penso 

é que este estudo será utilizado”. Fala da dificuldade que 

tem em aprender Matemática que é agravada pelo fato de 

não gostar: “por eu não gostar da matéria, eu não me 

esforço para tentar entender a Matemática. Eu não estudo 

direito”. Mas apresenta mobilidade para estudar, às vezes, 

“Porque tem prova, ou porque estou apertado na matéria e 

quando não aprendi a matéria dentro da sala de aula”.  

Acredita-se que o aluno procede assim, pelo sentido que dá 

à aprendizagem da Matemática ligada à utilidade desses 

conhecimentos. Esse fator pode ter contribuído para a 

aprendizagem da Matemática e tê-lo direcionado para um 

desempenho mais favorável. 
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(A13B) 

 

A relação da aluna (A13B) com o saber matemático se 

sustenta na relação positiva que mantém com a família, 

com a escola e com o professor. Sua relação com os 

colegas, apesar de oscilar, não se apresenta, em seu 

discurso, como fator agravante. Os conflitos advindos 

dessa relação poderão ser superados e estão mais 

relacionados com a diferença de faixa etária. A relação 

com o conteúdo matemático apresenta-se, à primeira vista, 

negativa, mas, quando analisamos o discurso da aluna, 
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percebe-se que a vicissitude a ser enfrentada está ligada à 

articulação de sua deficiente cadeia simbólica, refletida na 

dificuldade de articular os conhecimentos matemáticos. A 

aluna atribui essa dificuldade ao fato de ter deixado os 

estudos, por alguns anos, e, só agora, tê-los retomado, 

encontrando, assim, essas dificuldades. O fator que 

favorece sua aprendizagem está ligado à sua subjetividade, 

ao fato de desejar aprender Matemática e gostar dessa 

disciplina. Isso mantém a aluna mobilizada e, em seu 

esforço, acaba por vencer suas barreiras cognitivas, o que 

favorece seu desempenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A23B) 

 

A relação do aluno (A23B) com o saber matemático se 

sustenta na relação positiva que mantém com a família, 

com a escola e com o professor, e com o conteúdo 

matemático. Sua relação com os colegas, apesar de oscilar, 

não se apresenta, em seu discurso, como fator de 

características negativas; pelo contrário, ele afirma, em seu 

discurso, que o que motiva os alunos a virem à escola é 

“Em primeiro lugar, o ambiente escolar, as amizades, as 

brincadeiras, as risadas, etc. [...]” Logo, o que deve 

ocorrer são conflitos corriqueiros que são facilmente 

superados dentro ou fora da sala de aula. O aluno ressente 

a dificuldade que experimenta quando um novo conteúdo 

matemático lhe é apresentado, pois sente que algo falta em 

sua cadeia simbólica, para articular e apreender novos 

significantes relativos ao conhecimento matemático. Mas o 

fato de gostar e de já conhecer o prazer que experimenta ao 

aprender algo novo, o mantém mobilizado a empreender 

novos esforços para vencer suas vicissitudes. 
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A relação da aluna (A13E) com o saber matemático se 

sustenta na relação positiva que mantém com a escola, com 
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(A13E) 

a família e com os colegas. As maiores vicissitudes 

enfrentadas pela aluna se encontram na relação com o 

professor de Matemática a qual pode oscilar. Em relação 

ao conteúdo matemático, a aluna demonstra enfrentar 

dificuldades na aprendizagem, mas gosta da matéria e isso 

facilita sua mobilização para a aprendizagem. Percebe-se 

isso nessa fala: “Me vem a idéia de saber mais, de 

conhecer, sabendo que aquilo que estarei aprendendo será 

bom para o meu conhecimento, mas se eu começar e ver 

que não gostei, já fico desmotivada e desanimada”. Aqui, 

o “não gostar” está relacionado ao desprazer 

experimentado no momento de articular a cadeia 

simbólica, e não obter o êxito da aquisição de novos 

significantes. Esse fato poderá estar ligado à aluna, ou ao 

campo de transferência estabelecido pelo professor. Mas o 

fato de ter experimentado situações de êxito e já ter 

mantido boas relações com outros professores, facilita 

vencer as vicissitudes enfrentadas ao articular sua cadeia 

simbólica, e superar as barreiras subjetivas nascentes na 

relação professor-aluno. Esses fatores poderão favorecer  

um melhor desempenho da aluna. 
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(A22C) 

 

A relação da aluna (A22C) com o saber matemático se 

sustenta na relação positiva que mantém com a família, 

com a escola e com os colegas, e com o conteúdo 

matemático. Sua relação com o professor de Matemática, 

apesar de oscilar, não se apresenta em seu discurso como 

um fato negativo. Em sua história escolar, a aluna ressente 

a dificuldade de aprendizagem, somente agora, no ensino 

médio. Mas há o fato de ela gostar de Matemática e 

reconhecê-la como subsidiária do conhecimento 

culturalmente compartilhado quando diz: “A Matemática 

envolve tudo o que sinto, pois em todos os aspectos 
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encontro a Matemática...”.  Ela percebe o prazer ao 

aprender algo novo, o que a mantém mobilizada a 

empreender novos esforços para vencer suas vicissitudes. 

Todos esses fatores em conjunto favorecem para que ela 

tenha um bom desempenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A12F) 

 

A relação da aluna (A12F) com o saber matemático se 

sustenta na relação positiva que mantém com a família, 

com a escola e com os colegas, e com o professor de 

Matemática. Sua relação com o conteúdo matemático 

apresenta-se oscilante, e tudo indica que a aluna enfrenta 

vicissitudes ao articular sua cadeia simbólica para 

apreender o conteúdo matemático. Ela ressente a 

dificuldade de aprendizagem, somente agora, no ensino 

médio, pois relata experiências de êxito nas primeiras 

séries, e de 5ª à 8ª séries, quando, apesar de não gostar da 

matéria, não sentia dificuldade de aprender.  Em seu 

discurso, percebe-se que a aluna reclama do campo de 

transferência, que não se estabelece, como relata: 

“Interessante quando entendemos a matéria dada pelo 

professor. Mas, é meio difícil, por exemplo, de 100% das 

pessoas, 90% não entendem a matéria, 5% mais ou menos 

e 5% entendem”. Nota-se,, também que a aluna procura 

mobilizar-se, estuda sempre, pois tem um objetivo: 

“Porque preciso passar de ano”. Esse fator, aliado às 

outras relações positivas, dá-lhe sustentação para garantir 

um desempenho favorável. 

 

 

 

 

 

 

 

61(DAC) 

 

 

 

 

 

 

 

A relação da aluna (A41B) com o saber matemático se 

sustenta na relação positiva que mantém com a escola, com 

a família e com os colegas. Ao responder ao questionário, a 

aluna afirma ter bom relacionamento com o professor, mas, 

em seu discurso, percebe-se que ela valoriza um campo 

 

 

 

 

 



150 

 

 

 

 

(A41B) 

favorável de aprendizagem, promovido pelo professor, 

quando diz; “[...] Pode parecer interesse, dependendo do 

tipo de professor e de como ele explica a matéria. Um 

professor que, mal-humoradamente, explica a matéria, 

infelizmente, causa nos alunos a vontade de que ele suma, 

e de que o ano acabe o mais rápido possível”. Em sua 

história escolar, a aluna afirma não ter enfrentado 

dificuldade no ensino fundamental em relação ao conteúdo 

matemático, mas, somente agora, no ensino médio. O 

aparecimento de dificuldades não afetou o seu gosto pela 

Matemática. O fato de gostar a mantém-na mobilizada para 

aprender. Essa aluna goza de certa autonomia em sua 

relação com a Matemática, pois auxilia seu pai na 

contabilidade de um estabelecimento comercial. Nesse 

conjunto de relações, a aluna tende a uma relação mais 

positiva, vencendo suas vicissitudes, favorecendo seu 

desempenho. 
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(A11A) 

 

A relação da aluna (A11A) com o saber matemático se 

sustenta facilmente na relação positiva que mantém com a 

escola, com a família e com os colegas, e no fato de ter 

uma boa relação com o professor, e é com o conhecimento 

matemático que oscila.  Isso mantém a situação com 

dinamismo que pode facultar as aprendizagens, se essas 

relações tendem para uma polarização mais positiva. A 

aluna demonstra possuir grande mobilidade interna para a 

aprendizagem, lançando-se com facilidade, no circuito do 

outro, buscando apreender novos significantes em relação 

aos objetos matemáticos O acréscimo de significantes à 

cadeia traz a sensação de prazer, a aluna se lança no 

circuito do outro, envolve e digere novos significantes, 

experimenta a sensação de completude, mas, logo percebe 

que, para manter esta sensação de plenitude, deve 
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continuar sua busca. “Coloco sempre um bom sentimento”, 

ou seja, sua subjetividade “para que possa ter um bom 

desenvolvimento na matéria”. A aluna subjetiva o real para 

digeri-lo de forma simbólica. Nesse conjunto, a relação da 

aluna possui mais aspectos positivos que favorecem seu 

desempenho. 

 

 

Ao realizar a análise individual da relação do aluno com saber matemático e fazer uma 

comparação com o seu desempenho, pode-se observar que os alunos propensos a terem 

desempenho situado na média, ou abaixo do esperado, são alunos que, frequentemente, têm 

dificuldades na relação com o professor, e/ou com o conteúdo matemático (conferir anexo 6). 

Observa-se, também, que, quando o aluno possui uma relação positiva, ou uma relação 

oscilante com o professor, ou seja, que pode passar de negativa para positiva e vice-versa, e 

uma relação negativa com o conteúdo matemático, é possível que possa encontrar um sentido 

e, movido por um desejo, poderá superar suas vicissitudes em relação ao conteúdo, obtendo 

um desempenho acima do esperado. Observa-se, ainda, que alunos que alegam ter dificuldade 

para aprender Matemática, mas, que, apesar disso, continuam gostando da Matemática, 

possuem mais possibilidade de vencer a resistência oferecida pelo objeto matemático e ter um 

desempenho favorável. Já os alunos que somam relações positivas e/ou oscilantes com o 

professor e o conteúdo, geralmente, obtêm desempenho acima do esperado. Dessa forma, 

percebe-se, na análise do conjunto, que, dependendo da relação que o aluno estabelece com o 

saber matemático, poderá haver uma implicação positiva ou negativa em seu desempenho. 

Devido aos fatores subjetivos detectados na pesquisa, acredita-se que os valores de 

desempenho das avaliações quantitativas, promovidas pela escola ou pelo sistema de ensino, 

estão mais próximos de demonstrarem a relação que o aluno estabelece com o saber 

matemático do que demonstrar a aprendizagem em Matemática. Como as avaliações externas 

de desempenho procuram medir domínio de habilidades e competências em Matemática, é 

compreensível, no momento, que os níveis de desempenho em Matemática, nessas avaliações, 

estejam abaixo do esperado. Acredita-se que, para alterar esse quadro, será necessário 

encontrar uma forma de alterar a relação do aluno com o saber matemático. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Na introdução dessa pesquisa, fizeram-se alguns questionamentos e, ao longo dos 

capítulos, procurou-se percorrer caminhos já traçados por alguns autores que pudessem 

subsidiar essa investigação. Seguindo por trilhas que se apresentaram mais seguras, para 

encontrar respostas, apoiou-se o pensamento na Psicanálise e na relação com o saber, e 

adotou-se a visão psicanalítica para analisar, pelo método clínico, o discurso dos alunos, como 

sujeito desejante, atrevendo-se a perseguir o fantasma de cada um na manifestação de sua 

subjetividade.  

Partiu-se da leitura do Plano de Desenvolvimento Pedagógico e Institucional e dos 

Planos de Intervenção Pedagógica, e, neles estava descrita a imagem de um aluno 

desmotivado, desconcentrado, desinteressado e apático, sem entusiasmo para o estudo e sem 

perspectivas. No intuito de encontrar respostas, propôs-se, como questão de investigação, 

analisar a relação que os alunos do ensino médio estabelecem com o saber matemático, e qual 

a implicação desta relação no seu desempenho escolar em Matemática.  Para atingir esse 

objetivo, e, atrelado ao conceito de relação com o saber de Bernard Charlot, adotou-se o 

conceito de relação com o saber matemático como sendo o conjunto organizado das relações 

que o aluno mantém com tudo quanto estiver relacionado com “o aprender” e o saber 

matemáticos. Dessa forma, e, considerando que a escola é um sistema aberto, delimitou-se um 

campo das relações mantidas no ambiente familiar, o que está relacionado ao aprender, e no 

ambiente escolar, na relação que o aluno estabelece com a escola, com os colegas, com os 

professores de Matemática e com o conteúdo matemático.  

Na análise do discurso dos alunos, foi possível captar o sujeito desejante de saber, que 

se mobiliza para a escola, movido pelo desejo inconsciente, engendrado primeiramente no 

grupo familiar. É perceptível que os alunos vêm à escola, mobilizados por um desejo, que é o 

desejo dos pais de vê-los formados, de ter uma profissão, de conquistarem um lugar no 

mundo, enfim, de se apropriarem da cultura do mundo e serem “um” humano. 

Inconscientemente, eles procuram satisfazer esse desejo. Deslocar-se para a escola é iniciar a 

conquista de um lugar no mundo, mas, inconscientemente, é uma garantia de um lugar no 

afeto dos pais. Uma vez inserida no ambiente social chamado escola, surge um novo 

significante, os colegas, as amizades, as brincadeiras, enfim, o prazer da relação com o outro e 

de ser reconhecido como um, a necessidade de fazer amigos, de ser amado. Observa-se que a 

relação do aluno com a escola, apoia-se na relação do mesmo com a família, no que concerne 
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ao saber, e na relação que estabelece com os colegas. Se ambas são positivas, o aluno fixa-se 

no ambiente escolar, e poderá desejar o saber oferecido pela escola, pois, o desejo de saber 

que o mobiliza não determina uma relação com o saber veiculado pela escola; poderá vir a 

ser, se esse saber levá-lo ao gozo. Assim, a escola passa a ser ponte para o saber do mundo. 

Ela apresenta-se como um local onde se busca o saber, é um ambiente de educação, é a ponte 

para conquistar o futuro, é local de relação com os outros, ensaio para uma relação com o 

mundo. O jovem estabelece uma relação com o saber, o desejo se particulariza no desejo de 

saber para se formar e ter uma profissão, de conquistar um lugar no mundo, enfim, de se 

apropriar da cultura do mundo. Assim, a escola aparece no discurso dos alunos como alavanca 

para inserção no grupo humanidade. Na escola, a apropriação do conhecimento está atrelada 

ao professor, ou seja, estabelecer uma relação com o saber condiciona-se a estabelecer uma 

relação com o professor. Dentro do campo estabelecido entre professor e aluno, é que podem 

ocorrer os processos de transferência e identificação, tornando possíveis as aprendizagens. 

Entre os saberes da cultura, oferecidos pela escola através dos professores, o aluno, sujeito-

desejante, se mobilizará, segundo o seu desejo, e, com seu estilo, procurará assimilar os 

conhecimentos que se apresentarem para ele com um valor e um sentido. 

Das análises feitas, e, considerando os aspectos puramente subjetivos dos dados, pode-

se perceber que a relação do aluno com o saber matemático apoia-se na relação positiva que 

estabelece com a família, com os colegas e com a escola e que as maiores vicissitudes 

enfrentadas pelos alunos se estabelecem na relação com o professor de Matemática e com o 

conteúdo matemático. 

Os alunos que possuíam experiências de êxito em Matemática em sua história escolar, 

ou que sempre gostaram de Matemática, independente de a acharem fácil ou difícil, venceram 

mais facilmente as vicissitudes na relação com o professor e na relação com o conteúdo, e 

obtiveram desempenho acima do esperado.  Da mesma forma, alunos que alegaram ter 

facilidade com a Matemática, apesar de não gostarem, também venceram dificuldades na 

relação com os professores e obtiveram desempenhos situados na média, ou um pouco acima 

dela.  Os alunos que alegaram ter dificuldade de compreensão do conteúdo matemático e que 

não gostavam da Matemática, e que, além disso, mantinham uma relação negativa com o 

professor, sucumbiram facilmente, obtendo desempenho abaixo do esperado. Já os alunos que 

somaram relações positivas e /ou oscilantes com o professor e com o conteúdo matemático, 

obtiveram desempenho acima do esperado. Observando esses resultados, admite-se que, 

dependendo da relação que o jovem estabelecer com o saber matemático, haverá implicações 

em seu desempenho em Matemática.  
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Para clarificar essa análise, buscou-se identificar as facilidades e as dificuldades dos 

alunos em relação aos conhecimentos matemáticos veiculados na escola.  Da análise dos 

resultados, observou-se que, a partir da 5ª série, os alunos passam a ressentir mais dificuldade 

em assimilar o conteúdo matemático. Esse aumento da dificuldade tende a contribuir para a 

diminuição do gosto pela Matemática. Mas, também, há alunos que alegam ter facilidade com 

a Matemática e não gostam dela. Isso demonstra que o fato de ter facilidade não faz o aluno 

sentir prazer com a atividade Matemática. São situações peculiares, como essas, que provam a 

presença do sujeito desejante e da subjetividade, manifestada na relação com o saber 

matemático. Algumas explicações dos alunos sobre as dificuldades de aprendizagem em 

Matemática apontam para problemas na relação com o professor, ou o fato de não gostar de 

Matemática, ou ainda de não ter interesse ou atenção nos momentos de aula, e as facilidades 

pelo fato de gostar de Matemática. Mas há relatos de aluno que tem facilidade e não gosta de 

Matemática. Outras explicações dos alunos sobre a dificuldade que encontram para 

compreender o conteúdo matemático estão ligadas, segundo eles, ao fato de lidarem com um 

conteúdo mais complexo, comparado ao conteúdo do ensino fundamental.  Muitas vezes, 

ressentem da falta de conhecimentos das séries anteriores e que a atividade matemática exige 

esforço mental.  

Esta pesquisa não pretendeu obter elementos para compreender o porquê das 

facilidades e dificuldades na aprendizagem em Matemática. No aspecto subjetivo, especula-se 

que isso varie para cada sujeito, segundo o esforço que faz para adquirir novos significantes, 

de como articula sua cadeia simbólica, do seu modo peculiar de recortar o objeto matemático 

e digeri-lo, e de como ele assimila os significantes matemáticos. Uma investigação mais 

acurada, no sentido de perceber como o aluno assimila a linguagem matemática com sua 

sintaxe particular através do simbólico, talvez, permita compreender o grau de esforço que ele 

deve empreender para assimilar um novo conceito matemático, ou seja, o grau de facilidade 

ou dificuldade na atividade matemática empreendida. 

Finalmente, procurou-se perceber o sentido dado à importância do conhecimento 

matemático no contexto escolar. As respostas dos alunos levaram a concluir que os conteúdos 

do ensino médio são tratados como bens culturais, que serão utilizados no futuro pelo aluno, 

como ponte para a graduação ou curso técnico, para trabalhar, ou não possuem nenhum valor. 

Os conteúdos matemáticos valorizados pelos alunos foram os conhecimentos adquiridos nas 

primeiras séries do ensino fundamental, ou seja, as operações básicas, alguns raros 

conhecimentos do ensino fundamental e do médio, como porcentagem e estudo de gráficos. 

No trabalho de Silva (2008), ela já demonstrava preocupação em sua pesquisa sobre a relação 
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com o saber com alunos de 1ª à 4ª séries e alunos de 5ª série, sobre a associação, feita pelos 

alunos, entre Matemática e vida cotidiana. Ela considerou que esse fato gera uma preocupação 

pedagógica, que, uma vez limitada a Matemática aos seus saberes rudimentares, o aluno 

poderia ignorar a necessidade de aprender outros saberes mais elaborados.  

Se for possível fazer, aqui, uma conexão, é provável que os alunos dessa pesquisa 

tenham passado pelo ensino fundamental, procurando dar um sentido ao conteúdo que lhes 

era oferecido; não o encontrando, trataram-no como objeto escolar útil apenas para vencer as 

etapas e avançar para as séries seguintes, sem, no entanto, aumentar sua cadeia de 

significantes. O sentido dado ao objeto matemático restringe-se a uma relação com a 

instituição escola, ou o desejo de alcançar uma boa profissão no futuro.  

Ao adentrarem o ensino médio, as dificuldades aumentam significativamente, pois 

encontram novos conteúdos, também desprovidos de sentido e valor, que dependem de 

conteúdos já vistos nas séries anteriores. Talvez isso explique parte das vicissitudes que os 

alunos enfrentam com a Matemática. O fato de o aluno do ensino médio não atribuir um 

sentido e um valor aos conteúdos matemáticos desse nível faz com que ele trate esses 

conteúdos como uma atividade puramente escolar, desperdiçando o melhor tempo de sua vida 

para a aprendizagem. Esse fato mascara sua formação básica e o ilude quanto à sua real 

capacidade de articular o conhecimento matemático como bem cultural necessário à conquista 

de sua autonomia como cidadão, independente do tipo de atividade que exercerá após sua 

formação básica. Já mais próximos de concluir sua formação básica, os alunos pensam mais 

na estabilidade financeira, na independência, na conquista da liberdade, e esses desejos podem 

mobilizá-los para aprender Matemática, para conquistar uma vaga na universidade ou em um 

curso técnico. Foi possível perceber esse desejo no discurso dos alunos. 

Enfim, percebe-se que a totalidade dos alunos considera que os conteúdos 

matemáticos, ensinados no ensino médio, não são utilizados no cotidiano, e, por isso, não se 

mobilizam tanto para compreendê-los. Assim, como para Silva (2008), pensa-se que a 

transposição didática dos conteúdos matemáticos do ensino médio não tem atingido o aluno, 

de modo que ele perceba esses conhecimentos como base da cultura, como uma linguagem 

científica e, dessa forma, ele não percebe seu sentido e valor como bem cultural disponível. 

Assim, o aluno trata esse conhecimento como um objeto escolar que, talvez, ele venha a fazer 

uso, ou não, mais tarde. Como seu valor pode ser adiado, inconscientemente, ele poderá adiar 

sua aprendizagem desperdiçando seu tempo escolar. Nos resultados, destaca-se que a relação 

dos alunos com o saber matemático é puramente institucional. A Matemática aparece como 

um obstáculo a ser transposto, e não, necessariamente, como um conhecimento que deve ser 
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assimilado e compartilhado em seu aspecto cultural. Os aspectos subjetivos podem explicar o 

que o aluno relata sobre a dificuldade de aprender Matemática, que as implicações da 

subjetividade no desempenho ocorrem com maior freqüência no campo da relação do aluno 

com o professor, e no campo da relação do aluno com o conteúdo matemático. Esses 

resultados nos levaram a uma reflexão sobre a incorporação da subjetividade à didática da 

Matemática 

Sintetizando os conhecimentos que foram possíveis apreender dentro do campo da 

Psicanálise e da relação com o saber, percebe-se que não se pode ignorar a subjetividade 

presente e sua influência no processo de aprendizagem da Matemática. O sujeito desejante se 

lança no mundo, procurando saciar sua falta e, quando apreende um objeto do desejo, retorna 

com mais um significante e a sensação de prazer e de gozo, de relativa completude. Uma vez 

experimentado o prazer, a experiência se repetirá indefinidamente, pois será impossível suprir 

a falta. O aluno, sujeito desejante, vivencia essa prazerosa ou dolorosa experiência frente ao 

saber matemático, no que concerne à experiência subjetiva no processo de aprendizagem da 

Matemática. Alguns se lançam em busca do conhecimento, porque experimentaram o prazer 

nessa experiência; outros, de forma dolorosa, se esforçam por se lançar e apreender algo, 

procurando dar um sentido e um valor a esse conhecimento para um prazer, um gozo futuros. 

Outros não caminham nesse sentido, desviam-se, não pretendem envidar esforços nesse 

sentido, utilizam a Matemática como objeto escolar, como se utilizam da carteira, do lápis ou 

do caderno de anotações. O que resta ao professor de Matemática é prover meios, de modo 

que as vicissitudes, enfrentadas pelos alunos na aquisição do conhecimento matemático, 

sejam amenizadas, de forma que os alunos possam estabelecer uma relação positiva com o 

conhecimento matemático. Será necessário subjetivar o objeto matemático, criando um campo 

propício, onde se estabeleça o processo de transferência, de maneira que o aluno se 

identifique com o professor, e faça do objeto do conhecimento matemático, um objeto do 

desejo. 
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ANEXO 1 

 

 

 



163 

ANEXO 2 
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ANEXO 3 

Questionário 
 
Caro (a) aluno(a), estou realizando uma pesquisa de Mestrado sobre a Matemática no Ensino médio. Gostaria 
de conhecer sua opinião sobre o tema. Peço-lhe que responda ,com sinceridade,as questões.  Sua colaboração é 

essencial para esse trabalho! Agradeço desde já! Pesquisadora Vilma C.Silva 

 

Nome:___________________________________Pseudônimo:___________________ 

* Sexo: (  ) masculino   (  ) feminino      * Idade: ____* Reside em _________________ 

 

1) Durante o ensino fundamental (5ª à 8ª séries), você: 

( ) tomou recuperação em Matemática e foi aprovado (isso aconteceu na(s) ___ série(s)). 

( ) tomou recuperação em Matemática e foi reprovado (isso aconteceu na(s) ___ série(s)). 

(  ) foi aprovado, sem recuperação, em todos os anos. 

 
2) Durante as séries iniciais do ensino fundamental (1ª à 4ª séries), você: 

(  ) tinha dificuldade para aprender Matemática, mas gostava da matéria. 

(  ) tinha dificuldade para aprender Matemática e não gostava da matéria. 

(  ) não tinha dificuldade para aprender Matemática, mas gostava da matéria. 

(  ) não tinha dificuldade para aprender Matemática e não gostava da matéria. 

 

3) Durante as séries finais do ensino fundamental (5ª à 8ª séries), você: 

(  ) tinha dificuldade para aprender Matemática, mas gostava da matéria. 

(  ) tinha dificuldade para aprender Matemática e não gostava da matéria. 

(  ) não tinha dificuldade para aprender Matemática, mas gostava da matéria. 

(  ) não tinha dificuldade para aprender Matemática e não gostava da matéria. 

 
4) Agora, no ensino médio, você: 

(  ) tem dificuldade para aprender Matemática, mas gosta da matéria. 

(  ) tem dificuldade para aprender Matemática e não gosta da matéria. 

(  ) não tem dificuldade para aprender Matemática, mas gosta da matéria. 

(  ) não tem dificuldade para aprender Matemática e não gosta da matéria. 

 

5) Como você explica suas respostas nos itens 1 a 4? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
6) Seus pais incentivam você a estudar, com frases do tipo: Meu filho, valorize a oportunidade de estudar, pois 

isto lhe será muito útil para obter sucesso na vida. 

(  ) Sim, eles sempre me incentivaram a estudar desde que entrei na escola.     

(  ) Sim,  eles me incentivaram a estudar desde que comecei a 5ª série. 

(  ) Sim, eles começaram a me incentivar a estudar quando ingressei no ensino médio. 

(  ) Quando eu era menor, e estudava nas séries iniciais, eles me incentivaram, mas, agora, não. 

(  ) Eles nunca me incentivaram a estudar. 

 

Explique. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
 

7) Você gosta de Matemática?  

 

(  ) muito   ( ) mais ou menos   (   ) não gosto    (  ) um pouco    (   ) detesto 

 

Por quê? 

 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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8) Você estuda Matemática em casa?  

(  ) sempre     (  ) às vezes    (  ) raramente    (  ) nunca 

 

Por quê? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

9) A Matemática que você estuda no ensino médio (assinale mais de uma resposta se necessário): 

(  ) é mais interessante que a Matemática do ensino fundamental. 
(  ) é mais difícil que a Matemática do ensino fundamental. 

(  ) não é interessante. 

(  ) é mais fácil que a Matemática do ensino fundamental. 

(  ) é mais divertida que a Matemática do ensino fundamental. 

(  ) não é divertida. 

Por quê?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

10) Quando analisamos os resultados dos alunos de Mariana, nas provas do SIMAVE, verificamos que um 

número muito grande deles não apresenta um bom resultado nas provas de Matemática. Como você explica isso?   

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
 

11) Como poderíamos mudar esse quadro? Qual a sua sugestão para melhorar os resultados dos alunos do ensino 

médio de Mariana nas provas de Matemática? 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 
12) Leia cada afirmação abaixo e assinale a resposta que mais se aproxima do que você pensa e sente a respeito 
da situação descrita: 

 

a) Eu me relaciono bem com o professor de Matemática. 

(  ) Concordo totalmente     (  ) concordo em parte         (  )  discordo         (  )  discordo totalmente  

 

b) Eu me relaciono bem  com os meus colegas de classe. 

(  ) Concordo totalmente     (  ) concordo em parte         (  )  discordo         (  )  discordo totalmente  

 

c) Eu me relaciono bem com os conteúdos de Matemática ensinados na escola. Não tenho nenhuma dificuldade 

para compreendê-los. 

(  ) Concordo totalmente     (  ) concordo em parte         (  )  discordo         (  )  discordo totalmente  
 

d) Os conteúdos matemáticos ensinados na escola são muito utilizados no meu dia a dia, por isso, procuro 

assimilá-los com interesse. 

(  ) Concordo totalmente     (  ) concordo em parte         (  )  discordo         (  )  discordo totalmente  

 

e) Todas as vezes que me deparo com cálculos matemáticos em minhas atividades diárias, em casa ,no comércio, 

no lazer, faço meus cálculos com grande facilidade e segurança, pois confio em minha capacidade. 

(  ) Concordo totalmente     (  ) concordo em parte         (  )  discordo         (  )  discordo totalmente  

 

f) Eu percebo que tenho dificuldade para aprender Matemática, por isso, presto muita atenção às aulas. (  ) 

Concordo totalmente     (  ) concordo em parte         (  )  discordo         (  )  discordo totalmente  

 
g) Eu não consigo entender a matéria ensinada nas aulas de Matemática. 

(  ) Concordo totalmente     (  ) concordo em parte         (  )  discordo         (  )  discordo totalmente 

  

h) Mesmo quando tenho dúvidas, não pergunto ao professor. 

(  ) Concordo totalmente     (  ) concordo em parte         (  )  discordo         (  )  discordo totalmente  

 

i) Quando eu não consigo entender a matéria, eu paro de prestar atenção ao que o professor ensina. 

(  ) Concordo totalmente     (  ) concordo em parte         (  )  discordo         (  )  discordo totalmente 
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ANEXO 4 

 

 Temas mobilizadores e motivadores para  a  manifestação escrita 
 

I – Primeiro texto dissertativo 

 
1. Descreva o que é importante na vida de um adulto. 

2. O que a escola representa na vida de uma pessoa? 

3. O que motiva os alunos a virem à escola? 

4. O que você sabe e que a escola não ensina, mas que você julga importante para sua vida? 

5. O que você desejou e procurou aprender fora da escola, que você julga importante? Como 

você aprendeu? 

 

II – Segundo texto dissertativo 

 
1. Qual a importância que você atribui aos conhecimentos matemáticos ensinados pela 

escola? 

 

2. Quais são os conhecimentos matemáticos que você aprendeu na escola e que você 

utiliza no seu dia a dia? 

 

2.1. Quais os conhecimentos matemáticos que você não utiliza no seu dia a dia? 

 

3. Em sua opinião, o que é importante saber para se dar bem na vida? Quais os conteúdos 

matemáticos aprendidos na escola que poderiam beneficiá-l(o)(a)? 

 

4. Para você, quais são as utilidades dos conteúdos de Matemática do ensino médio 

ensinados pela escola?  

 

5. Em sua opinião, como podemos conseguir o engajamento dos alunos com a atividade 

Matemática tipicamente escolar? 

 

III – Terceiro texto dissertativo 

 
Tema 1: Sentimentos em relação à Matemática 

 

Descreva, em um pequeno texto, os sentimentos que surgem em seu íntimo quando um novo 

conteúdo matemático lhe é apresentado.  

 

Tema 2: Momentos das aulas de Matemática que marcaram minha vida. 

 

Procure se lembrar deste sentimento nas séries anteriores. Relate as situações que ocorreram 

nas aulas de Matemática e que marcaram sua vida. 
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ANEXO 5 

Questionário 

 

Respostas obtidas de 17 alunos do ensino médio, sendo seis do sexo masculino e onze do sexo 

feminino.  

1)Durante o ensino fundamental (5ª à 8ª séries), você: % 

Tomou recuperação em Matemática e foi aprovado (isso aconteceu na(s) ___ 

série(s)). 

59 

Tomou recuperação em Matemática e foi reprovado (isso aconteceu na(s) ___ 

série(s)). 

6 

Foi aprovado, sem recuperação, em todos os anos. 41 

 

2) Durante as séries iniciais do ensino fundamental (1ª à 4ª séries), você: % 

Tinha dificuldade para aprender Matemática, mas gostava da matéria. 6 

 Tinha dificuldade para aprender Matemática e não gostava da matéria. 6 

 Não tinha dificuldade para aprender Matemática, mas gostava da matéria. 65 

 Não tinha dificuldade para aprender Matemática e não gostava da matéria. 23 

 

3) Durante as séries finais do ensino fundamental (5ª à 8ª séries), você: % 

Tinha dificuldade para aprender Matemática, mas gostava da matéria. 29 

 Tinha dificuldade para aprender Matemática e não gostava da matéria. 18 

 Não tinha dificuldade para aprender Matemática, mas gostava da matéria. 35 

 Não tinha dificuldade para aprender Matemática e não gostava da matéria. 18 

 

4) Agora, no ensino médio, você: % 

 Tem dificuldade para aprender Matemática, mas gosta da matéria. 53 

 Tem dificuldade para aprender Matemática e não gosta da matéria. 35 

 Não tem dificuldade para aprender Matemática, mas gosta da matéria. 6 

 Não tem dificuldade para aprender Matemática e não gosta da matéria. 6 

 

5) Como você explica suas respostas nos itens 1 a 4?  

 

 

6) Seus pais incentivaram você a estudar, com frases do tipo: Meu filho, valorize a 

oportunidade de estudar, pois isto lhe será muito útil para obter sucesso na vida. 

% 

 Sim, eles sempre me incentivaram a estudar desde que entrei na escola. 82 

 Sim, eles me incentivaram a estudar desde que comecei a 5ª série. 6 

 Sim, eles começaram a me incentivar a estudar quando ingressei no ensino médio. 0 

 Quando eu era menor, e  estudava nas séries iniciais, eles me incentivaram, mas, 

agora, não. 

12 

 Eles nunca me incentivaram a estudar. 0 

 

Explique. 
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7) Você gosta de Matemática?  

 

% 

 Muito. 23 

 Mais ou menos. 59 

Não gosto. 12 

 Um pouco. 6 

 Detesto. 0 

Por quê? 

 

8) Você estuda Matemática em casa?  % 

Sempre. 23 

 Às vezes. 48 

Raramente. 23 

 Nunca.  6 

 

Por quê? 

 

9) A Matemática que você estuda no ensino médio (assinale mais de uma resposta se 

necessário): 

% 

 é mais interessante que a Matemática do ensino fundamental. 35 

 é mais difícil que a Matemática do ensino fundamental. 100 

 não é interessante. 6 

 é mais fácil que a Matemática do ensino fundamental. 0 

 é mais divertida que a Matemática do ensino fundamental. 6 

 não é divertida. 6 

 

Por quê? 

 

12) Leia cada afirmação abaixo e assinale a resposta que mais se aproxima do que você pensa 

e sente a respeito da situação descrita. 

 

a) Eu me relaciono bem com o professor de Matemática. % 

 Concordo totalmente.  35 

  Concordo em parte. 59 

  Discordo. 0 

  Discordo totalmente . 6 

Não responderam: 4,5% 

 

b) Eu me relaciono bem com os meus colegas de classe. % 

Concordo totalmente. 71 

 Concordo em parte. 29 

Discordo. 0 

Discordo totalmente.  0 
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c) Eu me relaciono bem com os conteúdos de Matemática ensinados na escola. Não 

tenho nenhuma dificuldade para compreendê-los. 

% 

Concordo totalmente. 12 

  Concordo em parte. 29 

Discordo. 47 

Discordo totalmente.  12 

 

d) Os conteúdos matemáticos ensinados na escola são muito utilizados no meu dia 

a dia, por isso, procuro assimilá-los com interesse. 

% 

Concordo totalmente. 17,5 

Concordo em parte. 59 

Discordo. 17,5 

 Discordo totalmente.  6 

 

e) Todas as vezes que me deparo com cálculos matemáticos em minhas atividades 

diárias, em casa, no comércio, no lazer, faço meus cálculos com grande facilidade 

e segurança, pois confio em minha capacidade. 

% 

Concordo totalmente. 35 

 Concordo em parte. 53 

 Discordo. 12 

 Discordo totalmente . 0 

 

f) Eu percebo que tenho dificuldade para aprender Matemática, por isso, presto 

muita atenção às aulas. 

% 

Concordo totalmente. 41 

 Concordo em parte. 47 

 Discordo. 12 

Discordo totalmente . 0 

 

g) Eu não consigo entender a matéria ensinada nas aulas de Matemática. % 

Concordo totalmente. 18,5 

Concordo em parte. 65 

Discordo. 18,5 

Discordo totalmente . 0 

 

h) Mesmo quando tenho dúvidas, não pergunto ao professor. 
% 

Concordo totalmente. 12 

 Concordo em parte. 29 

Discordo. 47 

Discordo totalmente. 12 

 

i) Quando eu não consigo entender a matéria, eu paro de prestar atenção ao que o 

professor ensina. 

% 

Concordo totalmente. 18 

 Concordo em parte. 35 

 Discordo. 41 

Discordo totalmente. 618 
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ANEXO 6 

 

A relação com o saber matemático e suas implicações no desempenho em 

Matemática 

 

A aluna A22A e sua relação com o saber matemático 

 

 

Sua relação com a família  

 

 

Relação positiva 

 

 Para a aluna A22A os pais a incentivam a estudar desde que entrou na escola e 

explica: meus pais, sempre, e até hoje, me incentivam a estudar para que eu tenha um 

futuro bom e exemplar, e tudo que eles não tiveram.  O desejo da aluna é o desejo do 

outro. 

 

Sua relação com a escola 

 

 

Relação positiva 

 
Quando perguntamos à aluna A22A: O que a escola representa na vida de uma pessoa? 

Ela responde: “a escola representa respeito ao próximo, companheirismo, educação”. 

 E quando perguntamos: O que motiva os alunos a virem à escola? Ela responde: “Ter 

conhecimentos, aprender coisas novas, poder fazer diferença no meu futuro, e dar 

orgulho à minha família de ter uma profissão”. 

 
Sua relação com os colegas 

 

 

Relação positiva 

 
A relação da aluna A22A com os colegas é totalmente favorável, como foi possível 

perceber na frase, quando responde à afirmativa do questionário: Eu me relaciono bem 

com os meus colegas de classe: Concordo totalmente. 

 

Sua relação com os professores de 

Matemática 

 

Relação pode oscilar entre positiva e 

negativa. 

 

Ao responder à afirmativa do questionário: Eu me relaciono bem com o professor de 

Matemática: A22A afirma: Concordo em parte.         

 

Sua relação com o conteúdo matemático 

 

Relação negativa 
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Em resposta à afirmativa: Eu me relaciono bem com os conteúdos de Matemática 

ensinados na escola. Não tenho nenhuma dificuldade para compreendê-los. A aluna 

A22A responde: Discordo. 

Em resposta ao questionário, a aluna (A22A) afirma que, durante as séries iniciais do 

ensino fundamental (1ª à 4ª séries), não tinha dificuldade para aprender Matemática e 

gostava da matéria. Durante as séries finais do ensino fundamental (5ª à 8ª séries), tinha 

dificuldade para aprender Matemática, mas gostava da matéria. Nesse período, chegou 

a tomar recuperação em Matemática e foi aprovada. Agora, no ensino médio, tem 

dificuldade para aprender Matemática, e não gosta da matéria. 

Você gosta de Matemática mais ou menos. Por quê? (A22A) Tenho muita dificuldade 

na matéria, e nem sempre tenho coragem de pedir explicação ao professor. 

 

Você estuda Matemática em casa? Sempre. Por quê? 

 (A22A) Porque se eu não estudar em casa e fazer e refazer os exercícios, eu não 

consigo nota para ser aprovada. 

A Matemática que você estuda no ensino médio é mais interessante que a Matemática 

do ensino fundamental e é mais difícil que a Matemática do ensino fundamental. Por 

quê? (A22A) É mais interessante porque exercito mais o cérebro para resolver as 

questões, porém é muito mais difícil. 

Descreva em um pequeno texto, os sentimentos que surgem em seu íntimo quando um 

onovo conteúdo matemático lhe é apresentado.  

(A22A) Bem, quando estou entendendo a matéria, me sinto feliz e realizada, mas 

quando não entendo nada, me sinto incapaz e procuro sempre melhorar. 

Procure se lembrar deste sentimento nas séries anteriores. Relate as situações que 

ocorreram nas aulas de Matemática, e que marcaram sua vida. (A22A) “Durante a 1ª 

série até a 8ª série do ensino fundamental, tive apenas uma professora que teve 

paciência em me ensinar Matemática. Com ela, sempre minhas notas eram boas, 

depois, minha dificuldade só foi aumentando, e as notas piorando. O que mais marcou 

minha vida, foi quando eu tive uma recuperação final na 5ª série e consegui recuperá-

la com muita dificuldade, quase repeti o ano”. 

 

 

A relação da aluna (A22A) com o saber matemático se sustenta na relação positiva que 
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mantém com a escola, com a família e com os colegas, mas enfrenta vicissitudes na 

relação com o professor que poderá facilitar, ou não, sua relação com a Matemática, 

pois carece de autonomia e depende mais do auxílio do professor para vencer suas 

dificuldades. Observa-se uma dificuldade crescente, durante o curso de sua vida 

escolar, em relação ao conteúdo matemático. Tudo indica que o crescimento da 

dificuldade comprometeu o gosto pela Matemática, e isso coloca a aluna em condições 

desfavoráveis de rendimento. Apesar dos esforços que empreende, articula com 

deficiência sua cadeia simbólica e a apreensão do conhecimento não se concretiza 

como ela deseja. 

 

A aluna A22F e sua relação com o saber matemático 

 

Sua relação com a família  

 

Relação positiva 

 

 Para a aluna A22F, os pais a incentivam a estudar desde que entrou na escola e 

explica: Minha mãe sempre me incentivou e eu também gosto, mas tenho alguma 

dificuldade. 

 

Sua relação com a escola 

 

Relação positiva  

 

Quando perguntamos à aluna A22F: O que a escola representa na vida de uma pessoa? 

Ela respondeu: “Tudo, sem escola, hoje em dia, não somos nada e nem ninguém”. 

A aluna reconhece o valor da escola o que dá a conotação de uma relação positiva com 

a mesma.  

O que motiva os alunos a virem à escola? “A força de vontade, as mães da gente e os 

pensamentos, porque pensamos: se não estudar, não vamos ter um futuro bom.” O 

desejo da aluna está atrelado ao desejo da mãe, que subjetivamente representa o outro, 

o mundo. Na busca de ser reconhecida no mundo como, filha do homem, e conquistar o 

futuro dá valor e sentido ao conhecimento oferecido pela escola. 

 

Sua relação com os colegas 

 

 

Relação pode oscilar entre positiva e 

negativa 
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A relação da aluna A22F com os colegas é favorável em parte, como foi possível 

perceber na frase anterior e também quando responde à afirmativa do questionário: Eu 

me relaciono bem com os meus colegas de classe. Concordo em parte. 

 

Sua relação com os professores de 

Matemática 

 

Relação positiva 

 

A relação da aluna A22F com o professor de Matemática é totalmente favorável, pois 

ao responder à afirmativa do questionário: Eu me relaciono bem com o professor de 

Matemática:  A22F afirma: Concordo totalmente. 

 

Sua relação com o conteúdo matemático 

 

Relação negativa 

Ao responder à afirmativa: Eu me relaciono bem com os conteúdos de Matemática 

ensinados na escola. Não tenho nenhuma dificuldade para compreendê-los. A aluna 

A22F afirma: Discordo. 

Ao responder o questionário, a aluna A22F afirma que, durante as séries iniciais do 

ensino fundamental (1ª à 4ª séries), não tinha dificuldade para aprender Matemática, e 

gostava da matéria. Durante as séries finais do ensino fundamental (5ª à 8ª séries), tinha 

dificuldade para aprender Matemática, mas gostava da matéria e foi aprovada, sem 

recuperação, em todos os anos. Agora, no ensino médio, tem dificuldade para aprender 

Matemática, mas gosta da matéria. 

     Você gosta de Matemática? Muito. Por quê? (A22F) “Acho que tudo o que tem 

conta me relaxa.Pode parecer estranho, mas gosto”. 

    Você estuda Matemática em casa? Às vezes. Por quê? (A22F) “Eu tenho cursos 

depois da aula, e à noite, quando não vou ao estudo”.  

     A Matemática que você estuda no ensino médio (assinale mais de uma resposta se 

necessário): é mais difícil que a Matemática do ensino fundamental. Por quê? (A22F) 

“Porque principalmente na parte de probabilidade é muito difícil e no fundamental 

não”. 

A Matemática que você estuda no ensino médio é mais interessante que a Matemática 

do ensino fundamental. 

Descreva em um pequeno texto, os sentimentos que surgem em seu íntimo, quando um 

novo conteúdo matemático lhe é apresentado. A22F “Olha, para ser sincera, eu fico 
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preocupada, porque eu tenho dificuldades. Então eu tenho um pouco de medo de 

perguntar ao meu professor. Ele é muito grosso”. Dificuldades agravadas pela relação 

com o professor. 

Procure se lembrar deste sentimento nas séries anteriores. Relate as situações que 

ocorreram nas aulas de Matemática e  que marcaram sua vida. 

A22F “Quando eu estava na 8ª série, a minha professora me ajudava a compreender 

melhor a matéria. Então eu tirava só notão”. 

 

A relação da aluna (A22F) com o saber matemático se sustenta na relação positiva que 

mantém com a escola, com a família e com o professor, mas enfrenta vicissitudes na 

relação com os colegas. Não se registra, em seu discurso, nenhum fator nesta relação 

que comprometa sua relação com o saber; logo, acreditamos que isso não afete seu 

desempenho em Matemática. Observa-se uma dificuldade crescente durante o curso de 

sua vida escolar em relação ao conteúdo matemático. Mas, isso não comprometeu o 

gosto pela Matemática, o que coloca a aluna em condições favoráveis de rendimento. 

Apesar de considerar que possui bom relacionamento com o professor de Matemática, 

fica claro, em seu discurso, que sua aprendizagem fica comprometida, pois admite que 

sente dificuldade com o conteúdo e que tem medo de fazer perguntas e esclarecer suas 

dúvidas. Isso nos leva a crer que seu rendimento foi comprometido por não ter superado 

as barreiras subjetivas nascentes da relação professor-aluno. 

 

O aluno A23C e sua relação com o saber matemático 

 

Sua relação com a família  

 

Relação positiva 

 

 Para o aluno A23C ele sempre foi incentivado pelos pais, a estudar desde que 

entrou na escola. Ele explica que Eles sempre falaram das oportunidades que o estudo 

nos dá e da falta que ele faz.  Desejo do aluno é o desejo do outro.  

 

Sua relação com a escola 

 

Relação positiva 

 

Quando perguntamos ao aluno: O que a escola representa na vida de uma pessoa? Ele 
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responde: A23C “Abertura de “portas” para o mundo”. 

 

Quando perguntamos: O que motiva os alunos a virem à escola? A23C responde: “Na 

verdade, essa questão é complicada, pois dificilmente os alunos vêm à escola por 

vontade própria, na maior parte das vezes são os pais que obrigam os filhos a virem.” 

A relação com a escola está ligada a desejar o desejo do outro, desejo dos pais. 

 

 

Sua relação com os colegas 

 

Relação positiva 

 

A relação com os colegas é totalmente favorável, como foi possível perceber na frase 

quando responde à afirmativa do questionário: Eu me relaciono bem com os meus 

colegas de classe. Concordo totalmente. 

 

Sua relação com os professores de 

Matemática 

 

Relação pode oscilar entre positiva e 

negativa 

 

Ao responder à afirmativa do questionário: Eu me relaciono bem com o professor de 

Matemática: A23C afirma: Concordo em parte. 

 

Sua relação com o conteúdo matemático 

 

 

Relação negativa 

Ao responder á afirmativa: Eu me relaciono bem com os conteúdos de Matemática 

ensinados na escola. Não tenho nenhuma dificuldade para compreendê-los.  O aluno 

A23C afirma: Discordo. 

Em resposta ao questionário, o aluno A23C afirma que, durante as séries iniciais do 

ensino fundamental (1ª à 4ª séries), não tinha dificuldade para aprender Matemática, 

mas gostava da matéria. Durante as séries finais do ensino fundamental (5ª à 8ª séries), 

tinha dificuldade para aprender Matemática, mas gostava da matéria, que tomou 

recuperação em Matemática e foi aprovado (isso aconteceu na(s) 8ªsérie(s). Agora, no 

ensino médio, tem dificuldade para aprender Matemática e não gosta da matéria. 

       Você gosta de Matemática? Mais ou menos. Por quê? (A23C) “Tem coisas na 

Matemática que eu adoro, porém, tem coisas de que eu não gosto, mas no geral é uma 
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matéria legal”. 

        Você estuda Matemática em casa? Raramente. Por quê? (A23C) Eu acho a 

matéria legal, mas prefiro estudar Biologia. 

A Matemática que você estuda no ensino médio: é mais interessante que a Matemática 

do ensino fundamental; é mais difícil que a Matemática do ensino fundamental. Por 

quê? (A23C) Eu achei a Matemática do ensino médio mais difícil e por isso mais 

divertida, pois quanto mais a gente cresce, os desafios crescem conosco. 

        Quais os sentimentos que surgem em seu íntimo, quando um novo conteúdo 

matemático lhe é apresentado? 

(A23C) “Quando um novo conteúdo de Matemática me é apresentado, eu fico curioso 

para ver o que é, mas depende do professor que me apresenta, pois meu último 

professor (do 3º ano), quando apresentava algo novo, dava até um certo receio, pois 

era mais uma oportunidade de ser destratado, se alguma pergunta fosse feita, pois ele 

dizia que já havia ensinado aquilo e gritava com os alunos.”  

 

 

A relação do aluno (A23C) com o saber matemático se sustenta na relação positiva que 

mantém com a escola, com a família e com os colegas, mas enfrenta vicissitudes na 

relação com o professor de Matemática e com o conteúdo de Matemática. Ficou 

registrada, em seu discurso, a existência de dificuldade na relação com o professor, o 

que afeta seu desejo de aprender. Afirma ter receio de fazer perguntas e esclarecer suas 

dúvidas. Observa-se uma dificuldade crescente, durante o curso de sua vida escolar, em 

relação ao conteúdo matemático. Isso comprometeu o gosto pela Matemática, o que 

coloca o aluno em condições desfavoráveis de rendimento. Ele acha a matéria legal, 

mas sua reação é de se desviar dela, procurando estudar Biologia. Isso demonstra que 

não sente prazer no contato com a Matemática. Nesse caso, o rendimento foi 

comprometido por não ter superado as barreiras subjetivas, nascentes da relação 

professor-aluno, permanecendo sem adquirir novos significantes, que viessem acrescer 

sua cadeia simbólica, mantendo-o numa relação negativa em relação ao conteúdo 

matemático. 
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A aluna A12A e sua relação com o saber matemático 

Sua relação com a família  Relação positiva 

 Para a aluna (A12A), ela sempre foi incentivada, pelos pais, a estudar desde que 

entrou na escola. Ela explica: Procuraram sempre me incentivar, ver os meus cadernos, 

ir às reuniões. 

 

Sua relação com a escola 

 

Relação positiva 

 

Quando perguntamos a aluna (A12A): O que a escola representa na vida de uma 

pessoa? Ela responde: “Preparação para a vida e para ter um bom emprego”. 

A relação consigo é a relação com o mundo. 

E o que motiva os alunos a virem à escola? Ela responde “Querer um futuro melhor e 

buscar por ele”. 

 

Sua relação com os colegas 

 

 

Relação pode oscilar entre positiva e 

negativa 

 

     A relação da aluna (A12A) com os colegas é favorável, em parte, como foi possível 

perceber quando responde à afirmativa do questionário: Eu me relaciono bem com os 

meus colegas de classe. Concordo em parte.        

Sua relação com os professores de 

Matemática 

 

Relação positiva 

A relação da aluna (A12A) com o professor de Matemática é totalmente favorável, pois 

ao responder à afirmativa do questionário: Eu me relaciono bem com o professor de 

Matemática: A12A afirma: Concordo totalmente. 

 

Sua relação com o conteúdo matemático 

 

 

Relação pode oscilar entre positiva e 

negativa 

Ao responder à afirmativa: Eu me relaciono bem com os conteúdos de Matemática 

ensinados na escola. Não tenho nenhuma dificuldade para compreendê-los. A aluna 

(A12A) afirma: Concordo em parte.       

Em resposta ao questionário a aluna A12A afirma que, durante as séries iniciais do 
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ensino fundamental (1ª à 4ª séries), não tinha dificuldade para aprender Matemática, e 

gostava da matéria. Durante as séries finais do ensino fundamental (5ª à 8ª séries), não 

tinha dificuldade para aprender Matemática, mas gostava da matéria, foi aprovada, sem 

recuperação, em todos os anos. Agora, no ensino médio, tem dificuldade para aprender 

Matemática, mas gosta da matéria. 

Você gosta de Matemática? Mais ou menos (A12A) “Porque algumas coisas eu acho 

bem difíceis”.  

Você estuda Matemática em casa? Sempre. Por quê? (A12A) “Porque eu preciso 

aprender até as coisa mais difíceis e revisar as que julgo mais fáceis”. 

A Matemática que você estuda no ensino médio é mais difícil que a Matemática do 

ensino fundamental. Por quê? (A12A) “Porque estamos nos preparando para fazer 

uma prova de vestibular”. 

Descreva em um pequeno texto, os sentimentos que surgem em seu íntimo, quando um 

novo conteúdo matemático lhe é apresentado. (A12A) “Sinto vontade de fugir da sala 

de aula”. 

Relate as situações que ocorreram nas aulas de Matemática e que marcaram sua vida. 

(A12A) “Quando tirei total em um teste na 8ª. série, que era todo aberto e referente à 

equação de 2º grau”.  

    

  A relação da aluna (A12A) com o saber matemático se sustenta na relação positiva 

que mantém com a escola, com a família e com o professor, mas enfrenta vicissitudes 

na relação com os colegas. Não se registra, em seu discurso, nenhum fator nesta 

relação que comprometa sua relação com o saber, logo acreditamos que isso não afete 

seu desempenho em Matemática. Observa-se uma dificuldade crescente, durante o 

curso de sua vida escolar, em relação ao conteúdo matemático. Mas isso não 

comprometeu o gosto pela Matemática. Sua relação com o conteúdo matemático oscila, 

dependendo do que lhe é apresentado, mas a aluna, apesar de ter tendências à fuga, 

empreende esforços para vencer as vicissitudes, o que a coloca em condições 

favoráveis de rendimento. Ao se esforçar, apreende o conhecimento e, ao conseguir 

digeri-lo, experimenta o prazer na sensação de estar mais completa. 
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A aluna A32F e sua relação com o saber matemático 

 

Sua relação com a família  

 

Relação positiva 

 

Para a aluna (A32F) ela sempre foi incentivada pelos pais, a estudar desde que entrou 

na escola. Ela explica: Como eles não tiveram essa oportunidade, me incentivam pra 

eu ser alguém melhor na vida. 

 

Sua relação com a escola 

 

Relação positiva 

 

Quando perguntamos à aluna A32F: O que a escola representa na vida de uma pessoa? 

Ela responde: “O início de sua vida em grupo, onde a pessoa começa a  interagir com 

outras pessoas”. 

O que motiva os alunos a virem à escola? (A32F) “Essa pergunta é difícil de ser 

respondida, tem alunos que são motivados a vir pra  escola pra conversar com outros 

alunos, ou tem outros que vêm porque os pais mandam, mas principalmente, há alunos 

que vêm a aula motivados a crescer e vencer na vida.”. 

 

Sua relação com os colegas 

 

 

Relação pode oscilar entre positiva e 

negativa 

 

A relação da aluna A32F com os colegas é favorável, em parte, como foi possível 

perceber na frase quando responde à afirmativa do questionário: Eu me relaciono bem 

com os meus colegas de classe. Concordo em parte. 

 

 

Sua relação com os professores de 

Matemática 

 

Relação negativa 
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A relação da aluna A32F com o professor é totalmente desfavorável, pois ao responder 

à afirmativa do questionário: Eu me relaciono bem com o professor de Matemática: 

A32F afirma: Discordo totalmente. 

 

Sua relação com o conteúdo matemático 

 

 

Relação negativa 

Ao responder à afirmativa: Eu me relaciono bem com os conteúdos de Matemática 

ensinados na escola. Não tenho nenhuma dificuldade para compreendê-los. A aluna 

A32F afirma: Discordo totalmente. 

Em resposta ao questionário, a aluna (A32F) afirma que, durante as séries iniciais do 

ensino fundamental (1ª à 4ª séries), não tinha dificuldade para aprender Matemática e 

não gostava da matéria. Durante o ensino fundamental (5ª à 8ª séries), não tinha 

dificuldade para aprender Matemática, mas gostava da matéria. Tomou recuperação em 

Matemática e foi aprovada (isso aconteceu na(s) 5ª série(s)). Agora, no ensino médio, 

tem dificuldade para aprender Matemática e não gosta da matéria. A aluna (A32F) 

explica que esses resultados foram devido à mudança de escola e ao  jeito de explicar 

dos professores. 

 Você gosta de Matemática? Não gosto. Por quê? (A32F) “Depois de ter vindo estudar 

aqui, nesta escola, passei a não gostar mais ainda”. 

Você estuda Matemática em casa? Às vezes. Por quê? (A32F) “Quando tenho testes, 

provas ou qualquer tipo de avaliação, ou quando não entendo a matéria”.  

A Matemática para essa aluna no ensino médio é mais difícil que a Matemática do 

ensino fundamental e não é divertida. Por quê? Ela explica: (A32F) “Por causa do meu 

professor que não dá oportunidade dos alunos interagirem na aula”. 

Descreva em um pequeno texto, os sentimentos que surgem em seu íntimo, quando um 

novo conteúdo matemático lhe é apresentado. (A32F) “Quando um novo conteúdo 

matemático é apresentado pra mim, sempre há uma curiosidade em entender, conhecer 

mais a matéria, sinto muita preocupação e principalmente medo, porque se eu não 

entender e perguntar, o professor vai xingar ou começar a gritar. Então prefiro me 

calar e deixar qualquer dúvida  pra lá, ou tirar essa dúvida em casa.” 

 

A relação da aluna (A32F) com o saber matemático se sustenta na relação positiva que 

mantém com a família, com a escola. Apesar de sua relação com os colegas apresentar-
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se oscilante, percebe-se, em seu discurso, que isso é algo superável, pois sempre 

ressalta o valor da interação uns com os outros para o aprendizado, tanto do 

conhecimento, quanto da convivência. Logo, acredita-se que a aluna pode vencer 

conflitos, nessa área, de forma positiva. As maiores vicissitudes a enfrentar 

apresentam-se na relação com o professor de Matemática e com o conteúdo de 

Matemática. Nota-se, em seu discurso, a existência de dificuldade na relação com o 

professor o que afeta seu desejo de aprender. Afirma ter receio de fazer perguntas e 

esclarecer suas dúvidas, muitas vezes prefere calar, permanecer com a dúvida ou tentar 

esclarecê-la sozinha. Observa-se que, nas primeiras séries, não sentia dificuldade com o 

conteúdo, mas não gostava. Nas últimas séries do ensino fundamental, também não 

sentia dificuldade e passou a gostar de Matemática. Mas no ensino médio, a situação 

para a aluna torna-se desfavorável, pois passa a enfrentar vicissitudes, tanto com o 

conteúdo quanto em relação ao professor. Acrescentando-se o fato de não gostar, que 

está ligado ao desprazer que o conteúdo de Matemática lhe causa. Isso situa a aluna em 

condições desfavoráveis de rendimento. 

 

O aluno A42F e sua relação com o saber matemático 

 

Sua relação com a família  

 

Relação negativa 

 

 Para o aluno A42F o incentivo dos pais diminuiu, e ele afirma: quando eu era 

menor, e estudava nas séries iniciais, eles me incentivaram, agora não. E explica: “De 

um certo tempo atrás, esse incentivo vem diminuindo”. 

 

Sua relação com a escola 

 

Relação positiva 

 

Quando perguntamos ao aluno A42F: O que a escola representa na vida de uma 

pessoa? Ele responde: “A escola tem um grande valor, pois é lá que crescemos 

mentalmente”. 

E o que motiva os alunos a virem à escola? “O futuro”.  

 

Sua relação com os colegas 

 

Relação positiva 
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A relação com os colegas é totalmente favorável, como foi possível perceber na frase, 

quando responde à afirmativa do questionário: Eu me relaciono bem com os meus 

colegas de classe. Concordo totalmente. 

 

Sua relação com os professores de 

Matemática 

 

Relação pode oscilar entre positiva e 

negativa 

 

A relação com o professor de Matemática é favorável em parte, pois, ao responder à 

afirmativa do questionário: Eu me relaciono bem com o professor de Matemática: 

(A42F) afirma: Concordo em parte.         

 

Sua relação com o conteúdo matemático 

 

 

Relação pode oscilar entre positiva e 

negativa 

Ao responder à afirmativa: Eu me relaciono bem com os conteúdos de Matemática 

ensinados na escola. Não tenho nenhuma dificuldade para compreendê-los. O aluno 

(A42F) afirma: Concordo em parte. 

Em resposta ao questionário, o aluno (A42F) afirma que, durante as séries iniciais do 

ensino fundamental (1ª à 4ª séries), não tinha dificuldade para aprender Matemática, 

mas gostava da matéria. Durante o ensino fundamental (5ª à 8ª séries), tinha 

dificuldade para aprender Matemática e não gostava da matéria. Tomou recuperação 

em Matemática e foi aprovado (isso aconteceu na(s) 6ª série(s)). Agora, no ensino 

médio, não tem dificuldade para aprender Matemática, mas gosta da matéria. 

O aluno (A42F) explica que: Em um longo período da minha vida, tive ódio de 

Matemática: hoje eu a amo. 

 Você gosta de Matemática? Muito. Por quê? (A42F) “Porque a Matemática nos 

proporciona um esforço mental que acho muito interessante”. 

Você estuda Matemática em casa? Às vezes. Por quê? (A42F) “Porque muitas das 

vezes não é necessário, pois a matéria que é explicada, não precisa tanto esforço”. 

A Matemática que você estuda no ensino médio é: mais interessante que a Matemática 

do ensino fundamental. É mais difícil que a Matemática do ensino fundamental Por 

quê? (A42F) “Pois exige um maior esforço mental, é mais difícil porque se você não 

tiver base do fundamental você não vai bem”. 
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Descreva em um pequeno texto, os sentimentos que surgem em seu íntimo, quando um 

novo conteúdo matemático lhe é apresentado. (A42F) “Um sentimento normal”. 

Procure se lembrar deste sentimento nas séries anteriores. Relate as situações que 

ocorreram nas aulas de Matemática e que marcaram sua vida. (A42F) “Quando 

aprendi a contar; foi marcante para mim”. 

 

A relação do aluno (A42F) com o saber matemático se sustenta na relação positiva que 

mantém com a escola, com os colegas e, apesar de sua relação com o conteúdo 

apresentar-se oscilante, percebe-se, em seu discurso, que isso é algo totalmente 

superável, pois em seu discurso percebe-se o prazer que experimenta no contato com o 

conhecimento, o prazer que sente em articular sua cadeia simbólica e acrescê-la de 

novos significantes ligados aos objetos matemáticos. A relação que se estabelece com o 

conhecimento matemático tende a ser mais positiva, pois, o aluno, sujeito desejante, se 

mobiliza o tempo todo em busca do conhecimento. Pode ressentir na relação com o 

professor de Matemática, pois essa se apresenta, também com características 

oscilantes. 

A relação que estabelece com a família em relação ao saber vem se apresentando 

negativa, mas não se percebe, em seu discurso, indícios de estar sendo afetado.  Esse 

fato não emerge em seu discurso, mas pode estar escondido e atrapalhando o seu 

desenvolvimento intelectual. Com o incentivo dos pais ele poderia melhorar seu 

desempenho. 

 

A aluna A52F e sua relação com o saber matemático 

 

Sua relação com a família  

 

 

Relação positiva 

 

 Para a aluna (A52F), ela sempre foi incentivada pelos pais, a estudar, desde que 

entrou na escola. Ela explica: “Que sempre tive uma mãe que sempre me apoiou e 

apoia até hoje em tudo”. 

 

Sua relação com a escola 

 

 

Relação positiva 

 

Quando perguntamos à aluna (A52F): O que a escola representa na vida de uma 
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pessoa? Ela respondeu: “O princípio de um bom conhecimento e uma inicialização de 

uma formação ética e profissional”. 

E o que motiva os alunos a virem à escola? Ela respondeu: “Os pais, os colegas, 

algumas matérias, etc”.  

 
Sua relação com os colegas 

 

 

Relação positiva 

 

A relação da aluna (A52F) com os colegas é totalmente favorável ,como foi possível 

perceber na frase quando responde à afirmativa do questionário: Eu me relaciono bem 

com os meus colegas de classe. Concordo totalmente. 

 

Sua relação com os professores de 

Matemática 

 

 

Relação pode oscilar entre positiva e 

negativa 

 

A relação da aluna (A52F) com o professor é favorável em parte, pois, ao responder à 

afirmativa do questionário: Eu me relaciono bem com o professor de Matemática: 

A52F afirma: Concordo em parte. 

 

Sua relação com o conteúdo matemático 

 

 

Relação negativa 

Ao responder à afirmativa: Eu me relaciono bem com os conteúdos de Matemática 

ensinados na escola. Não tenho nenhuma dificuldade para compreendê-los. A aluna 

(A52F) afirma: Discordo. 

Em resposta ao questionário, a aluna (A52F) afirma que, durante as séries iniciais do 

ensino fundamental (1ª à 4ª séries), não tinha dificuldade para aprender Matemática, e 

gostava da matéria. Durante as séries finais do ensino fundamental (5ª à 8ª séries), tinha 

dificuldade para aprender Matemática e não gostava da matéria. Tomou recuperação 

em Matemática e foi aprovada (isso aconteceu na(s) 6ª, 7ª e 8ª série(s)). Agora, no 

ensino médio, tem dificuldade para aprender Matemática e não gosta da matéria. 

Explica esse fato com a frase: (A52F) “Nunca gostei de Matemática”. 

Você gosta de Matemática? Não gosto.  Por quê? “Por que é uma matéria difícil”. 

Você estuda Matemática em casa? Raramente. Por quê? (A52F) “Porque não tenho 

paciência”. 

A Matemática que você estuda no ensino médio: é mais difícil que a Matemática do 
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ensino fundamental, não é interessante, não é divertida.  

Por quê? (A52F) “Porque a Matemática exige raciocínio, inteligência e são poucos 

que têm  as duas”. 

Descreva em um pequeno texto, os sentimentos que surgem em seu íntimo, quando um 

novo conteúdo matemático lhe é apresentado. 

(A52F) “Eu me sinto como se fosse o fim da picada, pois a cada série, a matéria vai 

dificultando e o professor não ajuda, ele xinga se perguntamos. O 2º ano para mim, foi 

a pior série que eu já estudei. Pois já está no final do ano e eu não aprendi nada”. 

Procure se lembrar deste sentimento nas séries anteriores. Relate as situações que 

ocorreram nas aulas de Matemática e que marcaram sua vida. 

(A52F) “Um fato muito bom para mim foi quando, ainda [...] na 5ª série, eu passei 

direto, sem uma recuperação, e, no 2º ano, este ano mesmo, quando tirei 9,0 na prova 

de Matemática, eu fiquei tão feliz, que nem acreditei que a prova era minha”. 

 

 

A relação da aluna (A52F) com o saber matemático se sustenta na relação positiva que 

mantém com a família, com a escola e com os colegas. Sua relação com o professor 

pode oscilar, tendendo para uma relação negativa, como se pode notar em seu discurso: 

“[...] e o professor não ajuda, ele xinga se perguntamos [...]”. Sua relação com o 

conteúdo matemático é totalmente negativa, isso é facilmente perceptível em seu 

discurso. Esse quadro demonstra que o campo de transferência, onde as aprendizagens 

podem se efetivar, encontra-se prejudicado o que poderá comprometer o rendimento da 

aluna. Nota-se, no relato acima, que a aluna possuía uma experiência de êxito na 5ª 

série, que favoreceu sua cadeia simbólica, e essa experiência se repete no ensino 

médio,  favorecendo-a mais uma vez. Essas experiências de êxito, ou de completude 

podem favorecer a aluna a vencer novas vicissitudes, tanto em relação ao professor, 

quanto em relação ao conteúdo. 

 

O aluno A32A e sua relação com o saber matemático 

 

 

Sua relação com a família  

 

 

Relação positiva 

 

 Para o aluno A32A, ele sempre foi incentivado pelos pais, a estudar desde que 
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entrou na escola. Ele explica que o incentivo é devido ao fato de que: eles tiveram pais 

que incentivaram e estudaram até o final. Aqui, nota-se que o desejo que mobiliza o 

aluno para ir à escola é o desejo dos pais, que também se mobilizaram pelo desejo de 

seus genitores. 

 

Sua relação com a escola 

 

 

Relação positiva 

 
Quando perguntamos ao aluno (A32A): O que a escola representa na vida de uma 

pessoa? Ele responde: “A escola é a base de uma vida, na qual aprendemos a viver o 

simples e o composto, é uma formação, uma direção para uma vida melhor e para dar-

mos também aos que virão, uma vida com sentido.” 

 Percebe-se que, no inconsciente do aluno, está o valor e o sentido da escola atribuído 

pelo grupo familiar. O sujeito engendrado pelos pais, primeiramente, depois pelo 

ambiente escolar. É na escola que se adquirem as bases do saber do mundo “para uma 

vida melhor”. O aluno percebe que deve apoderar-se do saber do mundo. Um saber e 

um mundo que ele já encontrou construído, o qual é necessário ser apreendido para 

legar aos que virão. 

Quando perguntamos: O que motiva os alunos a virem à escola? (A32A) responde:  

“Depende muito do ponto de vista do aluno. Mas os amigos e a diversão, isso, sim, 

para todos”.  

Fica evidente que, como ele, cada um tem um desejo que o mobiliza para vir à escola, 

mas afirma que a escola é o ponto de encontro com os amigos e com a diversão, ou 

seja, existe certo prazer em encontrar com os outros e se sentir amado pelo grupo. 

Pode-se perceber que para (A32A) o que o mobiliza para a escola é o desejo dos pais, é 

o valor e o sentido da escola como local de formação para o mundo, tudo isso 

complementado pelo prazer da vida de relação com o outro (com os colegas). 

 

 
Sua relação com os colegas 

 

 

Relação positiva 

 
A relação do aluno (A32A) com os colegas é totalmente favorável, como foi possível 

perceber na frase anterior e também quando responde à afirmativa do questionário: Eu 

me relaciono bem com os colegas de classe ele afirma: Concordo totalmente. 
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Sua relação com os professores de 

Matemática 

 

 

Relação oscila entre positiva e negativa, 

dependendo do campo de transferência 

criado pelo professor. 

Ao responder a afirmativa do questionário: Eu me relaciono bem com o professor de 

Matemática:  (A32A) afirma: Concordo em parte . Fica subentendido que algo pode se 

interpor nesta relação. No relato abaixo, (A32A) diz que: 

 “No 7º ano do ensino fundamental, tive um professor, o qual era engraçado, contava 

piadas e brincava com a turma, porém ensinava bastante, tinha uma relação bem 

ampla, a escola era pequena, turmas de no máximo 20 alunos e uma sala de cada 

série.” 

 Aqui, observamos que o professor, ao ensinar, usando meios de descontração e 

brincadeiras, subjetivava o conhecimento matemático e atingia o sujeito-aluno em seu 

desejo de permear a atividade acadêmica com o prazer que sente na relação com o 

outro em si, e não com o conhecimento matemático. Essa maneira do professor 

auxiliava esse aluno a digerir o conhecimento matemático. 

 

Sua relação com o conteúdo matemático 

 

 

Relação oscila entre positiva e negativa, 

dependendo do campo de transferência 

criado pelo professor. 

Ao responder a afirmativa: Eu me relaciono bem com os conteúdos de Matemática 

ensinados na escola. Não tenho nenhuma dificuldade para compreendê-los.  (A32A) 

afirma : Concordo em parte.  

Este aluno afirma não ter dificuldade de aprender a Matemática, mas não gosta da 

matéria.  O sujeito quer dizer que, se desejasse, ele conseguiria facilmente articular sua 

cadeia de significantes e empreender-se em incorporar novos significantes, no que diz 

respeito aos objetos matemáticos, mas ele não gosta, não sente nenhum prazer nesse 

ato; logo, não deseja, não se mobiliza tanto nesse sentido. Ele tomou recuperação em 

Matemática e foi reprovado na 6ª série, explica (A32A) que isso é devido a: “Falta de 

interesse e professores que não fazem nada para descontrair um pouco”. Ele quer 

dizer: Não me interesso, ou seja, não desejo, e o fato dos professores nada fazerem para 

tornar as aulas de Matemática mais descontraídas, ou seja, mais divertida, agrava o 

meu desinteresse. Você gosta de Matemática? Mais ou menos.   

Por quê? (A32A) Não me interesso muito. 
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Você estuda Matemática em casa? Nunca. 

Por quê? (A32A) Não respondeu. 

A Matemática que você estuda no ensino médio (assinale mais de uma resposta se 

necessário): é mais interessante que a Matemática do ensino fundamental. 

Por quê? (A32A) Pois, tem um fundamento prático em situações de pesquisa. 

Quais os sentimentos que surgem em seu íntimo, quando um novo conteúdo 

matemático lhe é apresentado? (A32A) “Quando o professor começa um novo 

conteúdo, surge vontade de ver a matéria nova. Motivação não falta, o que atrapalha é 

quando, no decorrer da matéria, ficamos perdidos, isso cria uma grande raiva que 

puxa todos os outros sentimentos ruins, assim desinteressando da matéria e largando-a 

de lado”. 

 

 

A relação do aluno (A32A) com o saber matemático se sustenta na relação positiva que 

mantém com a escola, com a família e com os colegas, e no fato de ter facilidade de 

articular sua cadeia de significantes em relação aos objetos matemáticos. Quando 

deseja, o desejo de aprender surge, dependendo do campo criado pelo professor para 

envolvê-lo; logo, sua relação com o conteúdo matemático está atrelada à relação com o 

professor e se o conteúdo não exigir dele grandes esforços para acionar sua cadeia de 

significantes. O sujeito desfruta de certa autonomia devido à facilidade em articular sua 

cadeia de significantes. Isso dá a ele liberdade para determinar o grau de esforço que 

empreenderá em relação ao saber matemático.  

 

O aluno A13C e sua relação com o saber matemático 

 

Sua relação com a família  

 

Relação negativa 

 

 Para o aluno A13C, o incentivo dos pais diminuiu, ele afirma que: quando eu 

era menor, estudava nas séries iniciais eles me incentivaram, agora, não. E explica: 

“Antes eu era mais incentivado; agora, a obrigação de achar um meio de ganhar 

dinheiro”. 

Desejo de aprender é o desejo dos pais, o sentimento de perda  levou-o a dar um novo  

significado para desejar aprender, transferido para as questões de sobrevivência. 
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Sua relação com a escola 

 

Relação positiva 

 

Quando perguntamos ao aluno (A13C): O que a escola representa na vida de uma 

pessoa? Ele responde: “Na vida de um adulto é muito importante a estabilidade, tanto 

econômica quanto social. Para chegar a esse padrão de vida, uma pessoa tem que 

passar pelos estudos. No mínimo, uma pessoa, hoje em dia, tem que se formar no 

ensino médio, trazendo, assim, a importância da escola na vida que representa a base 

da formação de uma pessoa”.  

E quando perguntamos: O que motiva os alunos a virem à escola?Ele responde: “Na 

escola o que pode atrair os alunos a frequentá-la, em geral, é o pensamento no futuro, 

porém, também as amizades, o social e,  enfim, o estudo”.  

Sua relação com os colegas Relação positiva 

 

A relação do aluno A13C com os colegas é totalmente favorável, como foi possível 

perceber na frase quando responde à afirmativa do questionário: Eu me relaciono bem 

com os meus colegas de classe. Concordo totalmente. 

 

Sua relação com os professores de 

Matemática 

 

Relação oscila entre positiva e negativa. 

A relação do aluno A13C com o professor de Matemática é favorável em parte, pois, 

ao responder a afirmativa do questionário: Eu me relaciono bem com o professor de 

Matemática: A13C afirma: Eu me relaciono bem com o professor de Matemática. 

Concordo em parte. 

 

Sua relação com o conteúdo matemático 

 

Relação negativa 

Ao responder a afirmativa: Eu me relaciono bem com os conteúdos de Matemática 

ensinados na escola. Não tenho nenhuma dificuldade para compreendê-los. O aluno 

A13C afirma: Discordo. 

Em resposta ao questionário, o aluno (A13C) afirma que, durante as séries iniciais do 

ensino fundamental (1ª à 4ª séries), não tinha dificuldade para aprender Matemática e 

não gostava da matéria. Durante as séries finais do ensino fundamental (5ª à 8ª séries), 

tinha dificuldade para aprender Matemática, mas gostava da matéria. Tomou 
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recuperação em Matemática e foi reprovado. (Isso aconteceu na(s) 7ª série(s)). Tomou 

recuperação em Matemática e foi aprovado.(Isso aconteceu na(s) 7ª série(s). Agora, no 

ensino médio, você tem dificuldade para aprender Matemática e não gosta da matéria. 

Explica que: “Lembra que não tinha dificuldade, de primeira à quarta ,logo depois, eu 

comecei a ter dificuldade sem necessidade de não gostar da matéria”.  

Você gosta de Matemática? Um pouco. Por quê? (A13C) “Porque tenho dificuldade”. 

Você estuda Matemática em casa? Raramente. Por quê? (A13C) “Falta vontade”. 

A Matemática que você estuda no ensino médio é: mais difícil que a Matemática do 

ensino fundamental. Por quê? (A13C) “A Matemática fica mais complexa”. 

Descreva em um pequeno texto, os sentimentos que surgem em seu íntimo, quando um 

novo conteúdo matemático lhe é apresentado. (A13C) “É estranho pensar nisso, 

porque para mim, o que ocorre, várias vezes, é a dúvida em uma matéria que acaba 

me atrasando e, assim, impedindo o entendimento para a próxima matéria. Sinto como 

se a “bola de neve aumentasse” cada vez mais, e, assim, atraindo um pequeno 

desespero”. Procure se lembrar deste sentimento nas séries anteriores. Relate as 

situações que ocorreram nas aulas de Matemática e que marcaram sua vida. 

(A13C) “Uma coisa simples, na 7ª série, eu já estava cansado de não entender a 

matéria, portanto, não prestava atenção. A professora me chamou a atenção dizendo 

que, se continuasse assim eu iria repetir o ano. E hoje eu me lembro disso porque eu 

repeti  este ano e nunca mais me esqueci disso”. 

 

A relação do aluno (A13C) com o saber matemático se sustenta na relação positiva que 

mantém com a escola e com os colegas. Apresenta-se oscilante em relação ao rofessor 

de Matemática, e negativa em relação ao conteúdo matemático. Observa-se que o 

crescimento da dificuldade em Matemática afetou o desejo de aprender, pois, no ensino 

médio passou a não gostar de Matemática.  O aluno ressente a falta de incentivo dos 

pais e interpreta, inconscientemente, como falta de afeto. É possível que esses resíduos 

inconscientes tenham afetado a sua aprendizagem quando diz: “Lembra que não tinha 

dificuldade de primeira a quarta logo depois eu comecei a ter dificuldade sem 

necessidade de não gostar da matéria”. Também a fala do professor, na 7ª série, 

impregnou em seu inconsciente como uma verdade. Vejamos: “A professora me 

chamou a atenção, dizendo que, se continuasse assim, eu iria repetir o ano. E hoje eu 

me lembro disso porque eu repeti neste ano e nunca mais me esqueci disso”. 
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Atualmente, o aluno ressente a falta de conhecimentos. Possui uma cadeia simbólica 

deficiente para articular e buscar novos significantes relativos aos objetos matemáticos. 

Acredita-se que um fator positivo que favorece a mobilização do aluno para a 

aprendizagem é o fato de ter transferido o desejo de aprender, antes, apoiado no desejo 

dos pais, para as questões de sobrevivência, de conquista de um lugar no mundo, 

enfim, de sua independência. 

 

O aluno A31B e sua relação com o saber matemático 

 

 

Sua relação com a família  

 

 

Relação positiva 

 

 Para o aluno A31B, os pais o incentivaram a estudar desde que entrou na escola 

e explica: meus pais sempre me incentivaram para que eu me esforçasse nos estudos 

porque eu sou muito preguiçoso. 

 

Sua relação com a escola 

 

 

Relação positiva 

 
Quando perguntamos ao aluno (A31B): O que a escola representa na vida de uma 

pessoa? Ele responde: “A escola representa respeito, conhecimento, escola é você 

aprimora seus conhecimentos para você ser alguém no futuro”. 

E quando perguntamos: O que motiva os alunos a virem à escola? Ele responde: “Os 

amigos e as matérias”. 

 

 
Sua relação com os colegas 

 

 

Relação positiva 

 
A relação do aluno A31B com os colegas é totalmente favorável, como foi possível 

perceber  quando responde à afirmativa do questionário: Eu me relaciono bem com os 

meus colegas de classe. Concordo totalmente. 

 

 

Sua relação com os professores de 

Matemática 

 

 

Relação oscila entre positiva e negativa  
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A relação do aluno A31B com o professor de Matemática é favorável em parte, pois ao 

responder à afirmativa do questionário: Eu me relaciono bem com o professor de 

Matemática: A31B afirma: Concordo em parte. 

 

Sua relação com o conteúdo matemático 

 

 

Relação negativa 

Ao responder à afirmativa: Eu me relaciono bem com os conteúdos de Matemática 

ensinados na escola. Não tenho nenhuma dificuldade para compreendê-los. O aluno 

A31B afirma: Discordo. 

Em resposta ao questionário, o aluno (A31B) afirma que, durante as séries iniciais do 

ensino fundamental (1ª à 4ª séries), não tinha dificuldade para aprender Matemática e 

não gostava da matéria. Durante as séries finais do ensino fundamental (5ª à 8ª séries), 

tinha dificuldade para aprender Matemática e não gostava da matéria. Tomou 

recuperação em Matemática e foi aprovado (isso aconteceu na(s) 5ª. série(s)). Agora, 

no ensino médio, tem dificuldade para aprender Matemática e não gosta da matéria. 

O aluno (A31B) explica que: “por eu não gostar da matéria, eu não me esforço para 

tentar entender a Matemática, eu não estudo direito”. Gosto ligado ao gozo, à 

sensação de desprazer experimentada, impede  que se mobilize. Assim, não se esforça, 

não deseja o conteúdo matemático como algo que o complete. 

Você gosta de Matemática? Mais ou menos.  Por quê? (A31B) “Porque algumas 

matérias são chatas”. 

Você estuda Matemática em casa? Às vezes. Por quê? (A31B) “Porque tem prova, ou 

porque estou apertado na matéria. e quando não aprendi a matéria dentro da sala de 

aula”.  

A Matemática que você estuda no ensino médio é: mais difícil que a Matemática do 

ensino fundamental. Por quê? (A31B) “Porque tem mais cálculos, é mais complicado”. 

Descreva em um pequeno texto, os sentimentos que surgem em seu íntimo, quando um 

novo conteúdo matemático lhe é apresentado (A31B) “O que eu penso é que este 

estudo será utilizado”. 

Procure se lembrar deste sentimento nas séries anteriores. Relate as situações que 

ocorreram nas aulas de Matemática e que marcaram sua vida. (A31B) “Que a gente 

brincava nas aulas de Matemática e as aulas eram divertidas e os professores eram 

gente boa”. 

 

A relação do aluno (A31B) com o saber matemático se sustenta na relação positiva que 
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mantém com a família, com a escola e com os colegas. Sua relação com o professor de 

Matemática pode oscilar, de acordo com o campo de transferência estabelecido na 

relação professor- aluno. Em seu discurso percebe-se que ele necessita de um ambiente 

de descontração na aula de Matemática. Dessa forma, o objeto matemático subjetivado 

pela afetividade presente torna o conhecimento matemático mais fácil de ser digerido 

por esse aluno. Sua relação com o conhecimento matemático é negativa, pois desde as 

primeiras séries, ele afirma não gostar de Matemática, ele não experimenta prazer ou 

gozo na articulação de significantes relativos a objetos matemáticos, por isso carece da 

subjetivação desses objetos. Em seu discurso, nota-se que, na falta dessa subjetivação, 

ele procura superar essa vicissitude dando um sentido para a aprendizagem desses 

conteúdos, pois diz: “O que eu penso é que este estudo será utilizado”. Fala da 

dificuldade que tem em aprender Matemática que é agravada pelo fato de não gostar: 

“por eu não gostar da matéria, eu não me esforço para tentar entender a Matemática, 

eu não estudo direito”. Mas apresenta mobilidade para estudar, às vezes, “Porque tem 

prova, ou porque estou apertado na matéria, e quando não aprendi a matéria dentro da 

sala de aula”.  Acredita-se que procede assim pelo sentido que dá à aprendizagem da 

Matemática ligada à utilidade desses conhecimentos. Esse fator pode ter contribuído 

para a aprendizagem da Matemática e tê-lo direcionado para um desempenho mais 

favorável. 

 

A aluna A13B e sua relação com o saber matemático 

 

Sua relação com a família  

 

Relação positiva 

 

 Para a aluna (A13B) os pais a incentivaram a estudar desde que entrou na escola 

e explica: “Meus pais sempre me ajudaram. Estou atrasada com os estudos por minha 

culpa”. 

 

Sua relação com a escola 

 

Relação positiva 

 

Quando perguntamos a aluna A13B: O que a escola representa na vida de uma pessoa? 

Ela responde: 

O que a escola representa na vida de uma pessoa? (A13B) “É difícil saber o que é a 
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escola para todos, mas procuro descobrir novos caminhos, novas palavras, lições de 

vida, crescer como pessoa por dentro e por fora. Amar cada pedaço desse chão e todos 

os que na escola se encontram, e, acima de tudo, ser importante para melhorar tudo o 

de que preciso, ajudar a melhorar os estudos, a maneira como é o andamento dos 

projetos escolares e aprender com os professores e os colegas. Enfim, superar barreiras. 

O que motiva os alunos a virem à escola? 

(A13B) “Em muitos casos, os pais. A educação que todos recebem é que, na escola, é o 

lugar onde todos vão ser alguém. E o mais certo é quando o incentivo vem de cada um, 

quando cada pessoa sabe, dentro de si, que aprender é importante, e, principalmente, 

passar adiante o que lhe foi apresentado ao longo dos anos”. 

 

Sua relação com os colegas 

 

Relação oscila entre positiva e negativa. 

 

A relação da aluna A13B com os colegas é favorável em parte, como foi possível 

perceber na frase quando responde à afirmativa do questionário: Eu me relaciono bem 

com os meus colegas de classe. Concordo em parte . 

 

Sua relação com os professores de 

Matemática 

 

Relação positiva 

 

A relação da aluna A13B com o professor de Matemática é totalmente favorável, pois 

ao responder à afirmativa do questionário: Eu me relaciono bem com o professor de 

Matemática: A13B afirma: Concordo totalmente. 

 

Sua relação com o conteúdo matemático 

 

Relação negativa 

Ao responder a afirmativa: Eu me relaciono bem com os conteúdos de Matemática 

ensinados na escola. Não tenho nenhuma dificuldade para compreendê-los. A aluna 

A13B afirma: Discordo. 

Em resposta ao questionário, a aluna (A13B) afirma que, durante as séries iniciais do 

ensino fundamental (1ª à 4ª séries), não tinha dificuldade para aprender Matemática, 

mas gostava da matéria. Durante as séries finais do ensino fundamental (5ª à 8ª séries), 

não tinha dificuldade para aprender Matemática, gostava da matéria e foi aprovada, 

sem recuperação, em todos os anos. Agora, no ensino médio, tem dificuldade para 
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aprender Matemática, mas gosta da matéria. Ela explicou que: (A13B) “A Matemática, 

no ensino médio, está difícil, pois me afastei por muitos anos da escola e esqueci 

algumas coisas”. 

Você gosta de Matemática?  Muito. Por quê? (A13B) “É muito interessante, gostaria 

de saber todos os cálculos como o professor”. 

Você estuda Matemática em casa? Sempre. Por quê? (A13B) “Estudo sempre, mas 

tenho certeza de que não da maneira correta”. 

A Matemática que você estuda no ensino médio é: mais interessante que a Matemática 

do ensino fundamental, é mais difícil que a Matemática do ensino fundamental. Por 

quê? (A13B) “Como havia dito antes, os anos fora da escola me fizeram esquecer 

algumas coisas necessárias para continuar”.  

Descreva em um pequeno texto, os sentimentos que surgem em seu íntimo, quando um 

novo conteúdo matemático lhe é apresentado. 

(A13B) “É preciso, antes de mais nada, dizer que todos os conteúdos são 

importantes,sempre é bom saber e aprender coisas novas, o sentimento do novo é igual 

par tudo o que nos é apresentado. Sinto-me sempre assustada,  interessada, e, às vezes, 

com vontade de sair correndo, como se fugir resolvesse todos os nossos problemas. 

Enfim, é preciso  tirar da aula de Matemática esse fantasma que foi  criado na mente 

das pessoas, e torná-la agradável, e satisfatória, e, para que isso aconteça, é muito 

importante aluno e professor  se unirem para um fim em comum.” 

 

Procure se lembrar deste sentimento nas séries anteriores. Relate as situações que 

ocorreram nas aulas de Matemática e  que marcaram sua vida. 

(A13B) “Durante todo o primeiro  tive momentos maravilhosos a descoberta da 

tabuada, foi um fato interessante e muito satisfatório, saber a tabuada me ajudou a 

resolver muitas contas, conseguia fazer os problemas na 4ª série, e, até, muitas vezes, 

ia ao quadro para ensinar, lembro que o nosso uniforme era um avental e, em pé, me 

sentia uma professora. Depois, já adolescente, passei muitos apertos com raiz 

quadrada e porcentagem, mas pude também fazer um cartaz para e escola com  a 

porcentagem de aproveitamentos escolares, porque fui escolhida.A Matemática era 

uma das matérias de que eu mais gostava.” 

 

A relação da aluna (A13B) com o saber matemático se sustenta na relação positiva que 



196 

mantém com a família, com a escola e com o professor. Sua relação com os colegas, 

apesar de oscilar, não se apresenta em seu discurso como fator agravante. Os conflitos 

advindos dessa relação poderão ser superados e estão mais relacionados com a 

diferença de faixa etária. A relação com o conteúdo matemático apresenta-se, à 

primeira vista, negativa, mas, quando analisamos o discurso da aluna, percebe-se que a 

vicissitude a ser enfrentada está ligada à articulação de sua deficiente cadeia simbólica, 

refletida na dificuldade de articular os conhecimentos matemáticos. A aluna atribui 

essa dificuldade ao fato de ter deixado os estudos por alguns anos e, só agora, tê-los 

retomado, encontrando, assim, essas dificuldades. O fator que favorece sua 

aprendizagem está ligado à sua subjetividade, ao fato de desejar aprender Matemática  

e gostar dessa disciplina. Isso mantém a aluna mobilizada e, em seu esforço, acaba por 

vencer suas barreiras cognitivas, o que favorece seu desempenho. 

O aluno A23B e sua relação com o saber matemático 

 

Sua relação com a família  

 

Relação positiva 

 

Para o aluno A23B, ele sempre foi incentivado pelos pais a estudar, desde que entrou 

na escola. Ele explica: “a infância difícil dos meus pais não permitiu que eles 

estudassem, por isso eles me incentivam a estudar”. 

 

Sua relação com a escola 

 

Relação positiva 

 

Quando perguntamos ao aluno A23B: O que a escola representa na vida de uma 

pessoa? Ele responde: “Na escola, não aprendemos apenas as matérias relacionadas à 

natureza, ao passado da humanidade e às línguas. É na escola que somos, ou não, em 

prática, a educação recebida, ou não, dentro de casa. Na  escola aprendemos a seguir 

regras, cumprir os deveres e exigir os direitos. A escola é um ensaio (treinamento) 

para a vida em sociedade”. 

E o que motiva os alunos a virem à escola? Ele respondeu: “Em primeiro lugar, o 

ambiente escolar; as amizades, as brincadeiras, as risadas, etc. Em segundo lugar, a 

necessidade de saber mais para crescer na sociedade”. Existe a necessidade de saber 

dividir a hora de descontração e a hora de absorver conhecimento. O que vimos nas 

escolas é que os alunos buscam muito em horário de aula. Falta um pouco de educação 
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vinda de casa. 

 

Sua relação com os colegas 

 

 

Relação oscila entre positiva e negativa 

 

A relação do aluno A23B com os colegas é favorável em parte, como foi possível 

perceber na frase quando responde à afirmativa do questionário: Eu me relaciono bem 

com os meus colegas de classe. Concordo em parte. 

Sua relação com os professores de 

Matemática 

Relação positiva 

 

A relação do aluno A23B com o professor de Matemática é totalmente favorável, pois, 

ao responder à afirmativa do questionário: Eu me relaciono bem com o professor de 

Matemática: A23B afirma: Concordo totalmente. 

 

Sua relação com o conteúdo matemático 

 

Relação positiva 

Ao responder a afirmativa: Eu me relaciono bem com os conteúdos de Matemática 

ensinados na escola. Não tenho nenhuma dificuldade para compreendê-los. O aluno 

A23B afirma: Concordo totalmente. 

Em resposta ao questionário, o aluno (A23B) afirma que, durante as séries iniciais do 

ensino fundamental (1ª à 4ª séries), não tinha dificuldade para aprender Matemática, 

mas gostava da matéria. Durante as séries finais do ensino fundamental (5ª à 8ª séries), 

não tinha dificuldade para aprender Matemática e não gostava da matéria. Tomou 

recuperação em Matemática e foi aprovado (isso aconteceu na(s) 7ª. série(s)). Agora, 

no ensino médio, tem dificuldade para aprender Matemática, mas gosta da matéria. O 

aluno (A23B) explicou o seguinte: “até os meus 11 anos eu era um aluno aplicado. 

Dos 12 aos 16 anos, deixei os estudos de lado. Aos 17 anos, vendo a necessidade, 

voltei a estudar”. 

Descreva em um pequeno texto, os sentimentos que surgem em seu íntimo, quando um 

novo conteúdo matemático lhe é apresentado. 

(A23B) “Confesso que, dependendo do conteúdo, me bate logo uma tristeza, não por 

não gostar de Matemática, mas por saber que, com certeza dependerá de outros 

conteúdos já vistos antes e que eu não sei (me refiro à base). No entanto, quando se 
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trata de matéria que depende de um conteúdo com que não tenho dificuldade, sinto 

enorme prazer em pensar que aprenderei mais”. 

Procure se lembrar deste sentimento nas séries anteriores. Relate as situações que 

ocorreram nas aulas de Matemática e que marcaram sua vida. 

(A23B) “Certa vez, um engenheiro me deu aula, porém não era a mesma coisa de um 

professor... naquele momento, percebi que faça o que fizer, faça bem. Muitos dos meus 

professores eram pessoas muito boas e que se preocupavam com o futuro de seus 

alunos. As lições de moral, depois de muita insistência ,conseguiram penetrar minha 

cabeça”. 

O poder do professor, atuando no sujeito do inconsciente, os frutos nem sempre são 

colhidos imediatamente, mas a fala do professor é interiorizada e pode resultar em 

ganhos ou perdas para o aluno. 

 

 

A relação do aluno (A23B) com o saber matemático se sustenta na relação positiva que 

mantém com a família, com a escola e com o professor, e com o conteúdo matemático. 

Sua relação com os colegas, apesar de oscilar, não se apresenta em seu discurso como 

fator de características negativas; pelo contrário, ele afirma em seu discurso que o que 

motiva os alunos a virem à escola é “Em primeiro lugar, o ambiente escolar; as 

amizades, as brincadeiras, as risadas, etc. [...]” Logo, o que deve ocorrer são conflitos 

corriqueiros e facilmente superados dentro ou fora da sala de aula. O aluno ressente da 

dificuldade que experimenta quando um novo conteúdo matemático lhe é apresentado, 

pois sente que algo falta em sua cadeia simbólica para articular e apreender novos 

significantes relativos ao conhecimento matemático. Mas o fato de gostar e de já 

conhecer o prazer que experimenta ao aprender algo novo o mantém mobilizado a 

empreender novos esforços para vencer suas vicissitudes. 

 

A aluna A13E e sua relação com o saber matemático 

 

Sua relação com a família  

 

Relação positiva 

 

 Para a aluna (A13E), ela sempre foi incentivada pelos pais a estudar, desde que 

entrou na escola. Ela explica: “Eles acham (e têm razão) que o estudo é fundamental 
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para o meu futuro.Por isso, me diziam para estudar”. 

 

Sua relação com a escola 

 

Relação positiva 

 

Quando perguntamos à aluna A13E: O que a escola representa na vida de uma pessoa? 

Ele respondeu: “A escola é o fundamental para todos, porque dá a base de toda a vida 

ali. É muito mais fácil uma pessoa que tem escolaridade arrumar um emprego do que 

uma que não tem. Certo que algumas pessoas têm sorte, mas, sem dúvida, não são 

todas. Isso que estou falando é de um emprego considerado bom”.   

O valor e o sentido da escola como garantia de espaço no mundo de 

reconhecimento, seu desejo é o desejo do outro. 

E o que motiva os alunos a virem à escola? Ela respondeu: “Geralmente a turma. O 

trabalho em grupo, com pessoas,  motivam-nos a virem à escola, e, se o professor for 

bom e dinâmico, ele também entra no motivo”. 

Prazer na relação com o outro, com os colegas, pode incluir o professor, ou não.  

 

Sua relação com os colegas 

 

Relação positiva 

 

A relação da aluna (A13E) com os colegas é totalmente favorável, como foi possível 

perceber na frase quando responde a afirmativa do questionário: Eu me relaciono bem  

com os meus colegas de classe. Concordo totalmente. 

 

Sua relação com os professores de 

Matemática 

 

Relação oscila entre positiva e negativa 

 

Ao responder à afirmativa do questionário: Eu me relaciono bem com o professor de 

Matemática: A13E afirma: Concordo em parte. 

 

Sua relação com o conteúdo matemático 

 

 

Relação negativa 

 

Ao responder a afirmativa: Eu me relaciono bem com os conteúdos de Matemática 

ensinados na escola. Não tenho nenhuma dificuldade para compreendê-los. A aluna 
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(A13E) afirma: Discordo totalmente. 

Em reposta ao questionário, a aluna (A13E) afirma que, durante as séries iniciais do 

ensino fundamental (1ª à 4ª séries), não tinha dificuldade para aprender Matemática, 

mas gostava da matéria. Durante as séries finais do ensino fundamental (5ª à 8ª séries), 

tinha dificuldade para aprender Matemática, mas gostava da matéria. Tomou 

recuperação em Matemática e foi aprovada (isso aconteceu na(s) 5ª.e 7a. série(s)). 

Agora, no ensino médio, tem dificuldade para aprender Matemática, mas gosta da 

matéria. 

Você gosta de Matemática? Mais ou menos. Por quê? (A13E) “Já gostei mais, mas 

hoje em dia, está meio complicado pelo fato de eu não entender muito por causa do 

professor”. 

Você estuda Matemática em casa? Raramente. Por quê? (A13E) “Acho que você gosta 

de estudar em casa, quando você começa a entender a matéria sozinha, sem 

professores particulares por perto, e esse não é o meu caso”. 

A Matemática que você estuda no ensino médio é: mais difícil que a Matemática do 

ensino fundamental. Por quê? (A13E) “Porque não consigo entender; aí, não acho 

graça”. 

Descreva, em um pequeno texto, os sentimentos que surgem em seu íntimo, quando um 

novo conteúdo matemático lhe é apresentado. 

(A13E) “Me vem a idéia de saber mais, de conhecer, sabendo que aquilo que estarei 

aprendendo será bom para o meu conhecimento, mas se eu começar e ver que não 

gostei, já fico desmotivada e desanimada”. 

 

Procure se lembrar deste sentimento nas séries anteriores. Relate as situações que 

ocorreram nas aulas de Matemática e que marcaram sua vida. 

(A13E) “Na 5ª série foi bom, aprendi bastante Matemática, cada matéria era uma 

descoberta, achava legal a professora. Infelizmente, foi nela,  que tomei a primeira 

recuperação, mas não deixei de gostar. Na sexta e na sétima, não me lembro muito 

bem; na oitava foi mil maravilhas, adorei a matéria, o jeito do ensino do professor era 

interessante e sempre queria aprender mais. No 1ºano foi um desastre, não sei se era 

por causa da matéria, mas não entendia o que o professor falava. Por isso estava 

sempre com raiva. No 2º ano foi bom, a matéria era legal e me atraía muito o 

aprender. No terceiro, não deu para aprender. Era o mesmo professor do 1º e não 
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entendo nada que ele diz, ou seja, só passei raiva”. 

 

 

A relação da aluna (A13E) com o saber matemático se sustenta na relação positiva que 

mantém com a escola, com a família e com os colegas. As maiores vicissitudes 

enfrentadas pela aluna se encontram na relação com o professor de Matemática e pode 

oscilar. Em relação ao conteúdo matemático, a aluna demonstra enfrentar dificuldades 

na aprendizagem de Matemática, mas gosta da matéria e isso facilita sua mobilização 

para a aprendizagem. Percebe-se isso nessa fala: “Me vem a idéia de saber mais, de 

conhecer, sabendo que aquilo que estarei aprendendo será bom para o meu 

conhecimento, mas, se eu começar e ver que não gostei, já fico desmotivada e 

desanimada”. Aqui, o “não gostar” está relacionado ao desprazer experimentado no 

momento de articular a cadeia simbólica e não obter o êxito da aquisição de novos 

significantes. Esse fato poderá estar ligado à aluna ou ao campo de transferência 

estabelecido pelo professor. Mas o fato de ter experimentado situações de êxito e já ter 

mantido boas relações com outros professores, facilita vencer as vicissitudes 

enfrentadas, ao articular sua cadeia simbólica e superar as barreiras subjetivas 

nascentes na relação professor-aluno. Esses fatores poderão favorecer um melhor 

desempenho da aluna. 

 

A aluna A22C e sua relação com o saber matemático 

 

Sua relação com a família  

 

Relação positiva 

 

 Para a aluna (A22C), ela sempre foi incentivada pelos pais a estudar, desde que 

entrou na escola. Ela explica: “Eles querem que eu seja futuramente uma pessoa 

responsável e tenha um emprego melhor que o deles”. O desejo do outro, o desejo dos 

pais representa um móbil. 

 

Sua relação com a escola 

 

Relação positiva 

 

Quando perguntamos à aluna A22C: O que a escola representa na vida de uma pessoa? 

Ela responde: “Representa muito, que é da escola que vem os modos, ou seja, a 
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educação, não que em casa não haja isso, é que na escola se aprende muito mais do 

que a educação; se aprende os estudos da vida e mostra o caminho para mostrar e 

fazer decidir o que iremos ser quando acabarmos de estudar”. 

E o que motiva os alunos a virem à escola? Ela responde: “Principalmente os pais 

para sermos melhores que eles, para que possamos ter um emprego, mas não só eles; 

os amigos também, porque pode-se marcar um programa depois da aula , e, aí, 

ficarmos com mais  vontade ainda de vir à escola.” 

 

Sua relação com os colegas 

 

Relação positiva 

 

A relação da aluna A22C com os colegas é totalmente favorável, como foi possível 

perceber na frase quando responde à afirmativa do questionário: Eu me relaciono bem 

com os meus colegas de classe. Concordo totalmente. 

 

Sua relação com os professores de 

Matemática 

 

Relação oscila entre positiva e negativa 

 

A relação da aluna A22C com o professor de Matemática é favorável em parte, pois, ao 

responder a afirmativa do questionário: Eu me relaciono bem com o professor de 

Matemática:  A22C afirma: Concordo em parte.         

 

Sua relação com o conteúdo matemático 

 

Relação positiva 

Ao responder a afirmativa: Eu me relaciono bem com os conteúdos de Matemática 

ensinados na escola. Não tenho nenhuma dificuldade para compreendê-los. A aluna 

A22C afirma: Concordo totalmente. 

Em resposta ao questionário, a aluna (A22C) afirma que, durante as séries iniciais do 

ensino fundamental (1ª à 4ª séries), não tinha dificuldade para aprender Matemática, 

mas gostava da matéria. Durante as séries finais do ensino fundamental (5ª à 8ª séries), 

não tinha dificuldade para aprender Matemática, gostava da matéria e foi aprovada, 

sem recuperação, em todos os anos. Agora, no ensino médio, tem dificuldade para 

aprender Matemática, mas gosta da matéria. A aluna (A22C) explica assim: “hoje em 

dia, não tenho tanta atenção como tinha antes”. 

Você gosta de Matemática? Muito. Por quê? (A22C) Acho que é porque tenho 
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facilidade em lidar com ela. Você estuda Matemática em casa? Às vezes. Por quê? 

(A22C) “Para não ficar de fora da matéria”. 

 A Matemática que você estuda no ensino médio é: mais difícil que a Matemática do 

ensino fundamental. Por quê? (A22C) “Passa assuntos que nunca vimos”. 

Descreva, em um pequeno texto, os sentimentos que surgem em seu íntimo, quando um 

novo conteúdo matemático lhe é apresentado. 

(A22C) “A Matemática envolve tudo o que sinto, pois em todos os aspectos encontro a 

Matemática...”. 

Procure se lembrar deste sentimento nas séries anteriores. Relate as situações que 

ocorreram nas aulas de Matemática e que marcaram sua vida. 

(A22C) “Na aula de matriz que marcou um pedacinho da minha vida, pois foi na 

semana que eu comecei a aprender, que tive que mudar de cidade”. 

 

A relação da aluna (A22C) com o saber matemático se sustenta na relação positiva que 

mantém com a família, com a escola e com os colegas, e com o conteúdo matemático. 

Sua relação com o professor de Matemática, apesar de oscilar, não se apresenta em seu 

discurso como um fato negativo. Em sua história escolar, a aluna ressente da 

dificuldade de aprendizagem, somente agora, no ensino médio. Mas é  fato ela gostar 

de Matemática e reconhecê-la como subsidiando o conhecimento culturalmente 

compartilhado quando diz: “A Matemática envolve tudo o que sinto, pois em todos os 

aspectos encontro a Matemática...”. Percebe-se o prazer ao aprender algo novo, o que 

a mantém mobilizada a empreender novos esforços para vencer suas vicissitudes. 

Todos esses fatores em conjunto favorecem para que ela tenha um bom desempenho. 

 

A aluna A12F e sua relação com o saber matemático 

 

Sua relação com a família  

 

Relação positiva 

 

 Para a aluna A12F, ela sempre foi incentivada pelos pais a estudar, desde que 

entrou na escola. Ela explica: “Sim, eles sempre, quando eu desanimava, eles falavam: 

Não desista! Você vai se arrepender”. 

 

Sua relação com a escola 

 

Relação positiva 
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        Quando perguntamos a aluna (A12F): O que a escola representa na vida de uma 

pessoa? Ele responde: “Alegria para quem vai formar e que gosta de estudar, e tristeza 

para quem não gosta e é obrigado a vir à escola”. 

        E quando perguntamos: O que motiva os alunos a virem à escola? (A12F) 

responde: “Muitos são os pais que obrigam, outros são porque têm que se formar 

rápido para acabar de uma vez.” Satisfação do desejo dos pais, outros motivados a 

estudar para livrar-se do desprazer que experimentam na relação com a escola. 

Sua relação com os colegas Relação positiva 

         A relação da aluna (A12F) com os colegas é totalmente favorável, como foi 

possível perceber  quando responde à afirmativa do questionário: Eu me relaciono bem 

com os meus colegas de classe. Concordo totalmente. 

 

Sua relação com o professor de 

Matemática 

 

Relação positiva 

 

A relação da aluna (A12F) com o professor de Matemática é totalmente favorável, 

pois, ao responder à afirmativa do questionário: Eu me relaciono bem com o professor 

de Matemática: A12F afirma: Concordo totalmente. 

 

Sua relação com o conteúdo matemático 

 

Relação oscila entre positiva e negativa 

Ao responder a afirmativa: Eu me relaciono bem com os conteúdos de Matemática 

ensinados na escola. Não tenho nenhuma dificuldade para compreendê-los. A aluna 

(A12F) afirma: Concordo em parte. 

Em resposta ao questionário, a aluna (A12F) afirma que, durante as séries iniciais do 

ensino fundamental (1ª à 4ª séries), não tinha dificuldade para aprender Matemática, 

mas gostava da matéria. Durante as séries finais do ensino fundamental (5ª à 8ª séries), 

não tinha dificuldade para aprender Matemática, não gostava da matéria e foi aprovada, 

sem recuperação, em todos os anos. Agora, no ensino médio, tem dificuldade para 

aprender Matemática, mas gosta da matéria. 

Você gosta de Matemática? Mais ou menos. Por quê? (A12F) “Eu gosto mais ou 

menos e é por causa da matéria que muda muito rápido”. 

Você estuda Matemática em casa? Sempre. (A12F) “Porque preciso passar de ano”. 
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A Matemática que você estuda no ensino médio é mais interessante que a Matemática 

do ensino fundamental, é mais difícil que a Matemática do ensino fundamental, é mais 

divertida que a Matemática do ensino fundamental. 

Descreva, em um pequeno texto, os sentimentos que surgem em seu íntimo, quando um 

novo conteúdo matemático lhe é apresentado. (A12F) “Interessante, quando 

entendemos a matéria dada pelo professor. Mas, é meio difícil, por exemplo, de 100% 

das pessoas, 90% não entendem a matéria, 5% mais ou menos e 5% entendem”. 

Desejar aprender, quando compreende, dependente da relação estabelecida com o 

professor. 

Procure se lembrar deste sentimento nas séries anteriores. Relate as situações que 

ocorreram nas aulas de Matemática e que marcaram sua vida. (A12F) “Quando eu 

aprendi a fazer conta de soma e subtração, foi tão emocionante, que toda hora pedia 

para a professora passar exercício”. Desejo de continuar aprendendo, motivado pela 

primeira experiência de aprendizagem, desencadeando acréscimos de novos 

significantes. 

 

 

A relação da aluna (A12F) com o saber matemático se sustenta na relação positiva que 

mantém com a família, com a escola e com os colegas, e com o professor de 

Matemática. Sua relação com o conteúdo matemático apresenta-se oscilante e tudo 

indica que a aluna enfrenta vicissitudes ao articular sua cadeia simbólica para 

apreender o conteúdo matemático. Ela ressente da dificuldade de aprendizagem, 

somente agora, no ensino médio, pois relata experiências de êxito nas primeiras séries e 

de 5ª à 8ª séries.  Apesar de não gostar da matéria, não sentia dificuldade de aprender.  

Em seu discurso, percebe-se que a aluna reclama do campo de transferência que não se 

estabelece, como relata: “Interessante, quando entendemos a matéria dada pelo 

professor. Mas, é meio difícil, por exemplo, de 100% das pessoas, 90% não entendem 

a matéria, 5% mais ou menos e 5% entendem”. Nota-se, também, que a aluna procura 

mobilizar-se, estuda sempre, pois tem um objetivo: “Porque preciso passar de ano”. 

Esse fator, aliado às outras relações positivas, lhe dá sustentação para garantir um 

desempenho favorável. 

 

A aluna A41B e sua relação com o saber matemático 
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Sua relação com a família  

 

Relação positiva 

 

 Para a aluna (A41B), ela sempre foi incentivada pelos pais a estudar, desde que 

entrou na escola. Ela explica: “Eles querem que eu tenha um futuro melhor”. 

 

Sua relação com a Escola 

 

Relação positiva 

 

Quando perguntamos à aluna (A41B): O que a escola representa na vida de uma 

pessoa? Ela respondeu: “Tudo, representa o saber e o conhecimento de cada um”. 

E o que motiva os alunos a virem à escola? Ela respondeu: “Depende, pois uns vêm 

com interesse de estudar, outros vêm com vontade de zoar, ou sair de casa para não 

trabalhar, aí, vêm para a escola e ficam perturbando. Então, há sempre aqueles que 

querem uma vida boa e um bom conhecimento, para um bom futuro”. 

 

Sua relação com os colegas 

 

Relação positiva 

 

A relação da aluna (A41B) com os colegas é totalmente favorável, como foi possível 

perceber na frase quando responde à afirmativa do questionário: Eu me relaciono bem 

com os meus colegas de classe. Concordo totalmente. 

 

Sua relação com os professores de 

Matemática 

 

Relação positiva 

 

A relação da aluna (A41B) com o professor de Matemática é totalmente favorável, 

pois, ao responder à afirmativa do questionário: Eu me relaciono bem com o professor 

de Matemática A41B afirma. Concordo totalmente. 

 

Sua relação com o conteúdo matemático 

 

Relação negativa 

Ao responder a afirmativa: Eu me relaciono bem com os conteúdos de Matemática 

ensinados na escola. Não tenho nenhuma dificuldade para compreendê-los. A aluna 

(A41B) afirma: Discordo. 

Em resposta ao questionário, a aluna (A41B) afirma que, durante as séries iniciais do 



207 

ensino fundamental (1ª à 4ª séries), não tinha dificuldade para aprender Matemática, 

mas gostava da matéria. Durante as séries finais do ensino fundamental (5ª à 8ª séries), 

não tinha dificuldade para aprender Matemática, gostava da matéria e foi aprovada, 

sem recuperação, em todos os anos. Agora, no ensino médio, tem dificuldade para 

aprender Matemática, mas gosta da matéria. E explica assim: (A41B) “Eu nunca tive 

dificuldade em Matemática.  Só agora, no ensino médio”. 

Você gosta de Matemática? Mais ou menos. Por quê? (A41B) “Eu gostava, no ensino 

fundamental, agora é mais difícil”. (Explicação: a aluna ajuda o pai na contabilidade 

de um estabelecimento comercial na área rural). 

 Você estuda Matemática em casa? Às vezes. Por quê? (A41B) “Porque é só quando eu 

trabalho. Aí eu faço cálculos”. 

  A Matemática que você estuda no ensino médio é mais difícil que a Matemática do 

ensino fundamental. Por quê? (A41B) “Porque as contas são maiores e mais 

complicadas”. 

Descreva, em um pequeno texto, os sentimentos que surgem em seu íntimo, quando um 

novo conteúdo matemático lhe é apresentado. 

(A41B) “Desânimo, porque parece que a cada matéria que nos é dada, vai ficando 

cada vez mais difícil. Pode aparecer interesse, dependendo do tipo de professor e como 

ele explica a matéria. Um professor que, mal-humoradamente, explica a matéria, 

infelizmente, causa, nos alunos, a vontade de que ele suma, e que o ano acabe o mais 

rápido possível”. 

 

A relação da aluna (A41B) com o saber matemático se sustenta na relação positiva que 

mantém com a escola, com a família e com os colegas. Ao responder ao questionário, a 

aluna afirma ter bom relacionamento com o professor, mas, em seu discurso, percebe-

se que ela valoriza um campo favorável de aprendizagem promovido pelo professor 

quando diz; “[...] Pode aparecer interesse, dependendo do tipo de professor e como ele 

explica a matéria. Um professor que, mal-humoradamente, explica a matéria, 

infelizmente, causa, nos alunos, a vontade de que ele suma, e que o ano acabe o mais 

rápido possível”. Em sua história escolar, a aluna afirma não ter enfrentado dificuldade 

no ensino fundamental, em relação ao conteúdo matemático. Somente agora,  no ensino 

médio. O aparecimento de dificuldades não afetou o seu gosto pela Matemática. O fato 

de gostar  mantém-na mobilizada para aprender. Essa aluna goza de certa autonomia 
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em sua relação com a Matemática, pois auxilia seu pai na contabilidade de um 

estabelecimento comercial. Nesse conjunto de relações, a aluna tende a uma relação 

mais positiva, vencendo suas vicissitudes, favorecendo seu desempenho. 

 

A aluna A11A e sua relação com o saber matemático 

Sua relação com a família  Relação positiva 

 

 Para a aluna A11A, ela sempre foi incentivada pelos pais a estudar, desde que 

entrou na escola. Ela explica: “Meus pais estavam sempre dispostos a me ajudar e com 

muita paciência (minha mãe)”. 

 

Sua relação com a Escola 

 

Relação positiva 

 

Quando perguntamos à aluna (A11A): O que a escola representa na vida de uma 

pessoa? Ela respondeu: “No nosso país, podemos dizer que, na maioria das vezes, uma 

obrigação. Mas certo seria que representasse o lugar onde se busca a sabedoria 

material. (conhecimento)”. 

E o que motiva os alunos a virem à escola? Ela responde: “Pelo meu ver, são 

motivados pelo Conselho Tutelar, que obriga os seus pais a enviarem seus filhos para 

a escola”. 

 

Sua relação com os colegas 

 

Relação positiva 

 

A relação da aluna A11A com os colegas é totalmente favorável, como foi possível 

perceber na frase quando responde à afirmativa do questionário: Eu me relaciono bem 

com os meus colegas de classe. Concordo totalmente. 

 

Sua relação com os professores de 

Matemática 

 

Relação oscila entre positiva e negativa 

 

A relação da aluna A11A com o professor de Matemática é favorável em parte, pois, ao 

responder à afirmativa do questionário: Eu me relaciono bem com o professor de 
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Matemática: A11A afirma:. Concordo em parte. 

 

Sua relação com o conteúdo matemático 

 

Relação oscila entre positiva e negativa 

Ao responder a afirmativa: Eu me relaciono bem com os conteúdos de Matemática 

ensinados na escola. Não tenho nenhuma dificuldade para compreendê-los. A aluna 

A11A respondeu:  Concordo em parte. 

A aluna (A11A), em resposta ao questionário, afirma que, durante as séries iniciais do 

ensino fundamental (1ª à 4ª séries), tinha dificuldade para aprender Matemática, mas 

gostava da matéria. Durante as séries finais do ensino fundamental (5ª à 8ª séries), não 

tinha dificuldade para aprender Matemática, gostava da matéria e foi aprovada, sem 

recuperação, em todos os anos. Agora, no ensino médio, tem dificuldade para aprender 

Matemática, mas gosta da matéria. Ela explicou assim: (A11A) “Eu tinha um maior 

interesse na matéria e por isso um maior desempenho”. 

Você gosta de Matemática? Mais ou menos. Por quê? (A11A) “Me interesso mais por 

outras matérias, mas acho interessante a “Matemática”. 

 Você estuda Matemática em casa? Às vezes. Por quê? (A11A): “Porque não estudo 

Matemática todos os dias. Duas vezes na semana (em casa)”.  

A Matemática que você estuda no ensino médio é mais difícil que a Matemática do 

ensino fundamental. Por quê? (A11A): “Por precisar de mais conhecimento e mais 

cálculos”. 

Descreva, em um pequeno texto, os sentimentos que surgem em seu íntimo, quando um 

novo conteúdo matemático lhe é apresentado. 

  (A11A) “Sempre que entendo o conteúdo anterior, já sinto uma satisfação imensa, 

como se sempre (eu) estivesse ligada à Matemática. Às vezes, me sinto 

sobrecarregada, quando não entendo a matéria anterior, então reviso a antiga e tento 

entendê-la; mesmo assim, continuo amando o meu sentimento satisfatório. Quando 

vejo uma nova matéria, sinto uma nova barreira e  espero a vir ter uma nova 

satisfação. Sempre espero uma nova “aventura” pela frente, sempre tento colocar as 

minhas curiosidades em prática. Coloco sempre um bom sentimento, para que possa 

ter um bom desenvolvimento na matéria”. 

Procure se lembrar deste sentimento nas séries anteriores. Relate as situações que 

ocorreram nas aulas de Matemática e que marcaram sua vida. 

(A11A) “Nas minhas séries anteriores, não posso reclamar, nem das aulas, das 
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matérias, da escola. Sempre tentei entender a matéria com muito amor, colocando os 

sentimentos amigáveis dos professores como uma ajuda, para favorecer o 

entendimento da matéria. A compreensão dos professores marcou a minha vida.”. 

 A relação da aluna (A11A) com o saber matemático se sustenta facilmente na relação 

positiva que mantém com a escola, com a família e com os colegas, e no fato de ter 

uma relação com o professor e com o conhecimento matemático que oscila.  Isso 

mantém a situação com um dinamismo que pode facultar as aprendizagens, se essas 

relações tendem para uma polarização mais positiva. A aluna demonstra possuir grande 

mobilidade interna para a aprendizagem, lançando-se com facilidade, no circuito do 

outro, buscando apreender novos  significantes em relação aos objetos matemáticos O 

acréscimo de significantes à cadeia traz a sensação de prazer, a aluna se lança no 

circuito do outro, envolve e digere novos significantes, experimenta a sensação de 

completude, mas logo percebe que, para manter esta sensação de plenitude deve 

continuar sua busca. “Coloco sempre um bom sentimento”, ou seja, sua subjetividade 

“para que possa ter um bom desenvolvimento na matéria”. A aluna subjetiva o real 

para digeri-lo de forma simbólica. Nesse conjunto, a relação da aluna possui mais 

aspectos positivos que favorecem seu desempenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


