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RESUMO 

 

 

Neste trabalho, apresentaremos um sistema de noções teóricas utilizadas para 

descrever, avaliar e comparar como duas professoras da rede pública e privada do 

município de Vitória da Conquista - BA direcionam suas atenções às emoções em 

suas práticas matemáticas, quando estas trabalham o mesmo conteúdo matemático 

do Ensino Fundamental II: Produtos Notáveis. Por meio de uma abordagem 

qualitativa, a presente pesquisa visa analisar a atenção dada aos aspectos emocionais 

emergentes nas aulas de Matemática a partir dos Critérios de Idoneidade Didática 

(CID), propostos pelo Enfoque Ontosemiótico do Conhecimento e Instrução 

Matemática (EOS) de Godino e colaboradores. Para isso, a Observação Participante 

foi empregada como principal método e técnica de coleta de dados, auxiliada pelo 

diário de campo e da gravação de áudio, no intuito de contribuir com a área da 

Educação Matemática por meio da produção de novos conhecimentos, que possam 

enriquecer as discussões na área da Educação Matemática, especificamente no campo 

das Emoções. Como resultados, este estudo aponta que quanto mais o professor 

empreende atividades motivadoras com situações problemas; incentiva o diálogo 

entre os estudantes e docente e concebe o erro como processo de aprendizagem, 

maior será o grau da Idoneidade Didática de sua prática matemática, estimulando a 

autonomia, a confiança e a perseverança dos alunos e levando a refletirem sobre seus 

pensamentos e raciocínio matemático. 

Palavras-Chave: Emoções. Prática Matemática. Critérios de Idoneidade Didática. 
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ABSTRACT 

 
 

In this work, we will present a system of theoretical notions used to describe, 

evaluate and compare how two teachers from the public and private schools in the 

city of Vitória da Conquista - BA direct their attention to the emotions in their 

mathematical practices, when they work the same mathematical content Elementary 

School II: Notable Products. Through a qualitative approach, this research aims to 

analyze the attention given to emerging emotional aspects in Mathematics classes, 

from the reputation Didactic criteria (ICD), proposed by Ontosemiotic Knowledge 

Focus and Mathematics Instruction (EOS) of Godino and contributors. For this, the 

Participant Observation was used as the main method and technique of data 

collection, aided by the diary and audio recording, in order to contribute to the field 

of mathematics education through the production of new knowledge that can enrich 

discussions in the field of mathematics education, specifically in the field Emotions. 

As results, this study points out that the more the teacher undertakes motivating 

activities with problem situations; Encourages dialogue between students and 

teachers and conceives error as a learning process, the greater the degree of Didactic 

Adequacy of their mathematical practice, stimulating the students' autonomy, 

confidence and perseverance and leading them to reflect on their thoughts and 

mathematical reasoning . 

Keywords: Emotions. Practice Mathematics. Suitability Criteria Didactic. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Vivemos momentos de inquietações. As mudanças promovidas pelas 

tecnologias e pelas ciências avançadas, cada vez mais, impulsionam as pessoas a 

modificarem sua forma de relacionar-se, tanto com a vida, quanto consigo mesmas. 

Em paralelo a essa visão, vemos professores e alunos vivendo uma fase marcada por 

dificuldades, incertezas e ausência de valores humanos. Uma desenfreada onda de 

violência assola ambientes familiares e educativos. Vários são os noticiários de 

docentes sendo agredidos fisicamente pelos estudantes. Esse contexto leva-nos a 

refletir sobre as emoções, especialmente as de jovens estudantes que diariamente são 

tensionados pela complexidade do mundo em que vivem e também do contexto 

escolar, como é o caso da aprendizagem matemática (REGO; ROCHA, 2016) e, a 

refletir principalmente sobre como o professor percebe essas emoções e que atenção 

dá a elas em sala de aula. 

Sob esse aspecto e com a finalidade de descrever a complexidade dos fatores 

emocionais que poderão emergir na sala de aula de Matemática, apontamos como 

objeto deste estudo a Prática Matemática1 de duas professoras do Ensino 

Fundamental II, da cidade de Vitória da Conquista - BA. Para isso, foi utilizado como 

aparato teórico e metodológico o Enfoque Ontosemiótico do Conhecimento e 

Instrução Matemática2 (EOS) de Godino e colaboradores, que adota como ponto de 

partida a organização de uma ontologia dos objetos matemáticos, considerando três 

aspectos da Matemática: como atividade de resolução de problemas socialmente 

compartilhada, como linguagem simbólica e como sistema conceitual logicamente 

organizado. Além disso, visa desenvolver um enfoque unificado que contemple a 

                                                           
1
 Consideramos como Prática Matemática toda ação ou expressão (verbal, gráfica) realizada para 

resolver problemas matemáticos e comunicar a outros a solução obtida (GODINO E 
BATANERO,1994). 
2 De acordo com Godino, Font e Wilhelmi (2006, p.02) "Instrução Matemática" - ou processo de estudo 
matemático - é o processo de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos específicos, 
organizado no âmbito dos sistemas didáticos. 



18 

 

cognição e instrução matemática, comparando e articulando pressupostos teóricos já 

existentes na Educação Matemática, como Teoria das Situações Didáticas (TSD) 

(BROUSSEAU, 1978), Teoria Antropológica do Didático (TAD) (CHEVALLARD, 

1985), Teoria dos Campos Conceituais (VERGNAUD, 1990), entre outras. (GODINO, 

BENCOMO, FONT, WILHELMI, 2006; GUSMÃO, 2006; GODINO, FONT, 

WILHELMI, DE CASTRO, 2009). 

Neste sentido, diante de uma determinada situação-problema podemos 

definir conceitos de prática, objeto matemático e significado com a finalidade de 

destacar o conhecimento matemático (GODINO 2011). O nível de análise, centrado 

nos objetos matemáticos e nos processos de instrução, tem a finalidade de descrever 

a complexidade dessas práticas como fator explicativo dos conflitos semióticos 

produzidos em sua realização. Assim, o uso das funções semióticas permite um 

refinamento da análise do significado em termos de práticas. As funções semióticas 

correspondem a um instrumento relacional que facilita o estudo conjunto da 

manipulação de ostensivos matemáticos e do pensamento que a acompanha, 

característico das práticas matemáticas. 

Dentro dessa perspectiva, o EOS propõe seis Critérios de Idoneidade Didática 

(ou também chamados de Critérios de Qualidade ou Adequação Didática), que 

servem em primeiro lugar, para guiar os processos de ensino e aprendizagem da 

Matemática e, em segundo, para avaliar a sua implementação.  São eles, os critérios: 

epistêmico, cognitivo, emocional, interacional, mediacional e o ecológico; e suas 

operacionalizações residem na possibilidade de definir um conjunto de indicadores 

observáveis que permitam avaliar o grau de adequação de cada componente do 

processo de estudo. 

Sob esse aspecto, buscaremos responder as seguintes questões investigativas: 

Como avaliar a atenção dada à dimensão emocional pelo professor em sua prática 

matemática? E que relação tem essa avaliação com as avaliações que fazemos das 

dimensões epistêmica, cognitiva, interacional, ecológica, mediacional, propostas 

pelos Critérios de Qualidade Didática? 

O presente trabalho, vinculado ao Grupo de Estudos em Didática das Ciências 

Experimentais e da Matemática (GDICEM), tem como objetivo principal analisar a 
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atenção dada à dimensão emocional em práticas matemáticas realizadas por duas 

professoras do Ensino Fundamental II, quando trabalham os mesmos conteúdos 

matemáticos. Entretanto, mesmo considerando a dimensão emocional como o foco 

da pesquisa, temos também a intencionalidade de estabelecer a relação desta com os 

demais critérios de idoneidade propostos pelo EOS. Para isso delimitamos como 

objetivos específicos: 

i) Avaliar os critérios de idoneidade didática (cognitiva, emocional, 

interacional, epistêmica, ecológica, mediacional), em especial o critério emocional nas 

duas práticas matemáticas; 

ii) Analisar as relações entre o critério emocional com os demais critérios de 

qualidade didática presentes nos diferentes processos de ensino; 

iii) Comparar a avaliação do critério emocional, observados nas diferentes 

práticas matemáticas. 

 Visando alcançar tais objetivos, desenvolvemos uma pesquisa de cunho 

qualitativo, adotando a Observação Participante como principal método e técnica de 

pesquisa. Como instrumentos, utilizamos de forma complementar o questionário, o 

diário de campo e a gravação de áudio, no sentido de nos apropriarmos das diversas 

possibilidades de manifestações do objeto em estudo. 

  A experiência de atuação como bolsista de Iniciação Científica e de trabalho 

como professora do Ensino Básico possibilitou-me a percepção de que há uma trama 

de emoções e sentimentos que alunos revelam e que a Escola não tem levado em 

consideração: a negação da emoção em sala de aula ainda é um ato comum em nossa 

sociedade, o que reflete a inabilidade de muitos professores em tratar de assuntos 

afetivos. Essa situação, na maioria dos casos, é reflexo do pensamento filosófico 

ocidental pautado na concepção de emoção como potência desorganizadora, 

dissociada da razão, como expressão da irracionalidade, como algo que sucede e do 

qual não temos controle voluntário. Este pensamento refletiu nas concepções de 

educação e ainda hoje existe uma herança questionável da valorização da razão em 

detrimento à emoção no setor educacional. 

Talvez a dualidade entre razão e emoção, entre ciências exatas e humanas 

possa explicar o porquê de as emoções e os afetos terem sido objeto de estudos das 
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áreas de humanas como a Psicologia, a Filosofia e a Sociologia (para mais detalhe 

ver: Wallon (1995); Gardner (1994); Gusmão (2010) e Lopes (1997)). O mesmo não se 

pode dizer da Matemática. Poucos foram os matemáticos que se interessaram por 

psicologia: no âmbito da Educação Matemática os primeiros estudos sobre os afetos 

vieram com McLeod (1989). Atualmente, podemos destacar as contribuições de 

Chacón (2003), no âmbito internacional e, no Brasil os estudos de Gusmão (1998; 

2010). 

 No Brasil, a abordagem do Enfoque Ontosemiótico (EOS) em trabalhos 

acadêmicos é algo relativamente novo, sendo inédito o estudo das emoções a partir 

dos critérios de qualidade didática propostos por este enfoque. Fizemos um 

levantamento das pesquisas publicadas na ANPED e constatamos que no período de 

2007 a 2013, dos 106 trabalhos publicados no GT 19 (Educação Matemática) nenhum 

faz referência ao Enfoque Ontosemiótico e aos Critérios de 

qualidade/adequação/idoneidade didática. Também não há trabalhos que 

relacionam as emoções e a aprendizagem matemática no ANPED GT 29 (Psicologia 

da Educação). 

 No banco de teses e dissertações da CAPES, utilizando os descritores 

“Critérios de Idoneidade”, “Critérios de Qualidade Didática”, “Enfoque 

Ontosemiótico”, “Emoção/ões” e “Afetividade”; das 26 pesquisas encontradas sobre 

Emoções no contexto educacional apenas 02 abordam as Emoções no processo de 

ensino e aprendizagem da Matemática, e apenas 01 trabalho sobre o EOS e seus 

Critérios de Idoneidade Didática.  

 No maior evento de Educação Matemática do país, o ENEM (Encontro 

Nacional de Educação Matemática), o primeiro e único trabalho contemplando o 

Enfoque Ontosemiótico foi publicado em 2013, intitulado “Orientações curriculares 

para o Ensino Médio: uma análise do bloco de conteúdos, análise de dados e probabilidade sob 

a perspectiva do enfoque ontosemiótico”, de Luísa Silva Andrade e Carmen Teresa 

Kaiber, da Universidade Luterana do Brasil – Ulbra. Neste mesmo evento, houve a 

publicação de três trabalhos sobre emoções no âmbito da Educação Matemática, 

sendo um de nossa autoria, vinculado a Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia: “Uma educação emocional para o professor de Matemática: avanços de uma pesquisa”, 
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de Luciana Correia de Amorim e Tânia Cristina Rocha Silva Gusmão; um da 

Universidade de Passo Fundo: “A influência da inteligência emocional no trabalho 

docente”, de Rosana Maria Luvezute Kripka; e outro da Universidade Federal de 

Ouro Preto: "O papel da afetividade na aprendizagem matemática de jovens e adultos: o que 

tem sido produzido no Brasil?” de Carolina Soares Rodrigues e Ana Cristina Ferreira. 

No XII ENEM, realizado em 2016, o número de trabalhos que envolveu o EOS como 

aparato teórico metodológico foi de três, mas nenhum deles que desse ênfase ao 

Critério de Idoneidade Afetiva. 

 Este levantamento contribuiu para uma primeira aproximação com as 

pesquisas que vem sendo desenvolvidas no Brasil e que relacionam a abordagem do 

Enfoque Ontosemiótico, dos Critérios de Qualidade Didática, das Emoções com à 

Prática Matemática; o que evidenciou o quão escasso de pesquisas é esse campo de 

conhecimento, principalmente quando se busca a abordagem das Emoções por meio 

dos Critérios de Idoneidade Didática do EOS. A partir desse contexto evidenciado, 

voltando-nos para as inquietações iniciais já apontadas nesta introdução, procurando 

caminhar em direção à construção de novos conhecimentos que contribuam com a 

área Educação Matemáticas na criação de teorias que, ao analisar os processos de 

ensino e de aprendizagem, levem em consideração a dimensão emocional e sua 

relação com as outras importantes dimensões: a cognitiva, a epistêmica, a 

interacional, da mediação e do currículo.  

 Para isso, além da introdução, estruturamos esta dissertação em três capítulos: 

i) Abordagem teórica da pesquisa; ii) Abordagem metodológica da pesquisa, iii) 

Análise dos resultados; e as considerações sobre o estudo.  

 No primeiro capítulo, apresentaremos os modelos teóricos que nortearam o 

desenvolvimento da pesquisa e ajudaram a compreender melhor o problema a ser 

investigado. Neste sentido, subdividimos em três tópicos: (1) “Emoções e 

aprendizagem”, em que abordamos a influência das emoções no processo de ensino-

aprendizagem no contexto geral e no campo específico da Educação Matemática. (2) 

"Enfoque Ontosemiótico do Conhecimento e Instrução Matemática” (EOS), em que 

expusemos os constructos estabelecidos pelo o EOS e os Critérios de Idoneidade 

Didática (CID); (3) “Produtos Notáveis”, onde é realizada uma síntese de como, 
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normalmente, este conteúdo é apresentado e desenvolvido algébrica e 

geometricamente nos livros didáticos. 

 No segundo capítulo, apresentamos os percursos metodológicos seguidos 

para a realização da pesquisa, no qual procuramos mostrar, com minúcias, as etapas 

da observação participante, expondo um roteiro das ações desenvolvidas durante 

toda a investigação e os aparatos utilizados na produção dos dados e para o 

delineamento das características do lócus de pesquisa e do perfil dos sujeitos 

envolvidos. 

 No terceiro capítulo, apresentamos a descrição das categorias, a avaliação e a 

discussão dos dados produzidos ao longo da observação participante. Nesta 

perspectiva, as práticas matemáticas das duas professoras foram analisadas de 

acordo com as categorias definidas e representadas graficamente com base no 

hexágono de Godino (2002).  

 Para finalizar, nas “Considerações Finais”, exibimos algumas reflexões 

realizadas no comparativo das análises das duas práticas matemáticas observadas 

com o intuito de avaliar a atenção dada à dimensão emocional e aos demais critérios 

pelos docentes. 
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CAPÍTULO 1: 

ABORDAGEM TEÓRICA DA PESQUISA 

 

 Neste capítulo, apresentaremos os modelos teóricos que nortearam o 

desenvolvimento da pesquisa e ajudaram a compreender melhor o problema a ser 

investigado. No primeiro tópico, “Emoções e aprendizagem”, abordamos, 

inicialmente, a influência das emoções no processo de ensino-aprendizagem no 

contexto geral. Para isto, recorremos aos estudos empreendidos por (WALLON, 

1995,  1971;  PIAGET, 1961, 1973; CODO; MENEZES, 1999; MORAES; ONCALLA, 

2011; FELICIANO, 2009; ALMEIDA, 1999; entre outros). Em seguida, desenvolvemos 

um breve estudo bibliográfico das emoções no contexto específico da Educação 

Matemática, com base nos trabalhos de (MANDLER, 1984 apud CHACÓN, 2003; 

McLEOD, 1988, 1889, 1990, 1992; WEINER, 1986; GUSMÃO; EMERIQUE, 2000; 

CHÁCON, 2003; GUSMÃO, 2006, 2010; BORTOLOTI, 2006; MOREIRA, 2007; 

GONDIM; GUSMÃO, 2008, 2009; AMORIM; GUSMÃO, 2011, 2013); entre outros.  

No segundo tópico, nossa atenção se voltou para o " Enfoque Ontosemiótico 

do Conhecimento e Instrução Matemática” (EOS) desenvolvidos há mais de dez 

anos por Godino (2002-2011)3, e colaboradores (GODINO; BATANERO, 1994; 

GODINO; CONTRERAS; FONT, 2006; GODINO; FONT; WILHELMI, 2006; 

GODINO, 2007; GODINO; FONT, 2007; GODINO; BATANERO; FONT, 2008; 

GODINO; RIVAS; ARTEGA, 2012; e outros), no âmbito da Educação Matemática, 

mais especificamente no campo da Didática da Matemática. De todos os constructos 

estabelecidos pelo o EOS, direcionamos nossos estudos nos seis Critérios de 

Idoneidade Didática (CID) (também chamados de critérios de qualidade, ou 

adequação didática), que servem em primeiro lugar, para guiar os processos de 

ensino e aprendizagem da Matemática e, em segundo lugar, para avaliar a sua 

implementação. São eles, os critérios: epistêmico, cognitivo, afetivo, interacional, 

mediacional e o ecológico; e suas operacionalizações residem na possibilidade de 

                                                           

3Os trabalhos, citados, encontram-se disponíveis em: http://www.ugr.es/local/jgodino.  
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definir um conjunto de indicadores observáveis que permitam avaliar o grau de 

qualidade de cada componente do processo de estudo. 

Em nosso trabalho, daremos foco ao Critério de Idoneidade Afetivo, na 

tentativa de analisar a interação deste com os demais critérios propostos, em práticas 

matemáticas realizadas por duas professoras, quando trabalham um determinado 

conteúdo matemático.  

  

1.1 Emoções e aprendizagem 

 

1.1.1 A teoria da Emoção no contexto geral 

 

Argumentar sobre afetividade e emoções é ter como pré-requisito o estudo da 

teoria walloniana. Wallon (1879-1900), acadêmico com formação em Filosofia, 

Medicina, Psicologia e Letras, era membro da burguesia francesa, tornou-se ministro 

da Educação e desenvolveu uma pesquisa cujo tema central foi o sistema afetivo e 

sua relação com o desenvolvimento humano.  

Diferentemente de Piaget (1961) que apoiava a psicogênese da inteligência, 

Wallon (apud GALVÃO, 2008) defendia a gênese da pessoa, isto é, o estudo da 

pessoa completa integrada ao meio em que está imersa, com seus aspectos afetivos, 

cognitivos e motores, também integrados. Seus trabalhos sempre se preocuparam em 

analisar o desenvolvimento e as transformações do ser humano como um processo 

contínuo de transformações, em consequência da relação dialética organismo-meio e 

das diferentes dimensões humanas, as quais denominou de conjuntos funcionais: a 

afetividade, o ato motor, o conhecimento e a pessoa (FELICIANO, 2009). 

Na pesquisa empreendida por Wallon (1995), a questão afetiva ocupou o lugar 

principal, tanto do ponto de vista da construção da pessoa, como do conhecimento. 

Para ele, a afetividade pode ser compreendida como a capacidade que o ser humano 

tem de afetar e ser afetado pelo mundo interno e externo, por sensações agradáveis e 

desagradáveis que correspondem aos estados de bem-estar e mal-estar, tendo origem 
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nas sensibilidades interoceptiva4, proprioceptiva5 e exteroceptiva6. A Afetividade é 

então associada a um grande sistema que abarca os sentimentos, as emoções e as 

paixões (MORAES; ONCALLA, 2011).  

A emoção é um aparato de sobrevivência da espécie humana e, dentre os 

aspectos que envolvem a afetividade, foi a que apresentou maior espaço na teoria 

walloniana, uma vez que ela é a exteriorização da afetividade. Um fator 

comportamental associado às ocorrências fisiológicas que, por sua vez, são 

relacionadas aos estados humorais e motores; na sua finalidade de adaptar o homem 

ao meio em que vive (MOREIRA 2007). São reações instantâneas, eventuais e diretas 

que originam do papel postural e são responsáveis pelas as variações viscerais e 

musculares do tônus. Dessa forma, pode-se dizer que ela é a atitude ou expressão 

diante de uma circunstância: tem relação direta com o meio, entretanto se revela no 

biológico (rubor na face, por exemplo). Assim, na medida em que o ser humano 

desenvolve a capacidade de representação das situações vivenciadas, as emoções vão 

se tornando mais socializadas e adquirem outras formas de reação como o 

sentimento e a paixão. (WALLON, 1995) 

Na teoria walloniana, o Sentimento não envolve uma reação direta e rápida’ 

como a emoção, são reações menos instintivas e mais refletidas. A pessoa tem 

consciência de que está sentindo e sabe o porquê, entretanto não é algo incontrolável 

e com sinais biológicos, ou seja, é inteiramente psicológico e consciente.  Já na paixão, 

ocorre o autocontrole das emoções e dos sentimentos, por isso não se desenvolve na 

criança antes dos três anos de idade. 

Para Wallon (1995), existem dois fatores essenciais para a construção da 

personalidade humana. Primeiramente, entra em cena a afetividade para, em 

seguida, surgir no novo ser, a inteligência. Antes de a criança dominar a fala, é a 

afetividade que prepondera nas relações que ela estabelece com o meio, sendo a 

emoção a sua linguagem principal. Aos poucos, com o desenvolvimento da 

linguagem verbal, o elogio supre algumas necessidades de carinhos tatuais, 

                                                           
4
 Sensibilidade interoceptiva: sensações viscerais que reúne os sinais dos órgãos internos. Ex: sensação de fome, 

cólica etc. 
5
 Sensibilidade proprioceptiva: sensações musculares, relacionadas ao movimento do corpo e ao equilíbrio dele 

no espaço. 
6
 sensibilidade exteroceptiva: sensações voltadas para o mundo exterior relacionadas aos órgãos dos sentidos. 
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direcionando as relações afetivas para o campo do respeito e da admiração. 

Entretanto, o contato sensível não pode ser descartado no processo desenvolvimento 

afetivo do ser humano (WALLON, 1995). 

Wallon (1995) afirma que a motricidade é indispensável para a construção do 

conhecimento e da afetividade, uma vez que ela corporifica as emoções e os 

pensamentos. Apesar de a emoção ter ascendência orgânica, é através da interação da 

criança com o meio que essa emoção é consolidada.  Segundo o autor, as capacidades 

biológicas geram as possibilidades de vida em sociedade, mas o círculo social é a 

condição do desenvolvimento dessas capacidades (WALLON, 1995). 

Nesta perspectiva, no decorrer da vida desse novo ser, a afetividade e a 

cognição passam por um longo processo de construção. Ambas evoluem e alternam-

se na sua preponderância ao longo do desenvolvimento biossocial do indivíduo: 

existem momentos em que a criança está mais voltada para o conhecimento de si - 

direção centrípeta cujo predomínio é a afetividade; e outras, em que o indivíduo está 

mais voltado para o conhecimento do mundo exterior - direção centrífuga cujo 

predomínio é o conhecimento. Pode-se dizer, portanto, que a constituição da pessoa 

se dá por momentos afetivos e cognitivos, não de forma separada, mas, sim, 

articulada. (MORAES; ONCALLA, 2011). 

Sobre estes dois aspectos, Wallon (1995) argumenta que eles são 

imprescindíveis para a construção da personalidade humana. Todavia, o autor 

salienta não ser fácil se livrar da insubordinação do aspecto emocional. Segundo ele, 

a atividade intelectual deve estar diretamente relacionada à não preponderância do 

campo das emoções, para na afetar a percepção de mundo real e, consequentemente, 

não diminuir o grau da produção intelectual do individuo. Para Wallon, é 

imprescindível a tentativa de racionalizar a questão emotiva, em episódios de intensa 

reação emocional. De maneira similar, para se obter produções intelectuais mais 

criativas e espontâneas, é mister a preponderância no desenvolvimento das emoções 

(WALLON, 1995).   

Neste sentido, o ideal para Wallon (1995) seria estabelecer o equilíbrio entre a 

cognição e as reações emocionais; mas, mesmo sendo intensa a relação entre emoção 

e inteligência, nem sempre este equilíbrio será possível por causa da 



27 

 

supervalorização intelectual do meio ou devido à intensa subordinação emocional 

em algumas pessoas. Para ele, os sucessos do campo das emoções são também 

percebidos pelo âmbito da racionalidade, e vice – versa (WALLON, 1995).  

De fato, a História da Humanidade foi marcada pela tentativa de segregar a 

razão da emoção. A ideia de confronto entre objetividade e subjetividade perpassa 

por toda Filosofia e Literatura Mundial, ganhando força com o Racionalismo de 

Descartes e o Positivismo de Augusto Comte, quando a razão começa a ser vista não 

apenas como traço distintivo do ser humano, mas como habilidade a ser aprendida; 

um modo de pensar estruturado num único método científico, capaz de ser aplicado 

a diferentes objetos de estudo (GONDIM; GUSMÃO, 2010; AMORIM; GUSMÃO, 

2013). 

Essa herança questionável da valorização da razão em detrimento à emoção 

trouxe consequências desastrosas no âmbito educacional da atual sociedade, uma vez 

que as emoções, na maioria das vezes, são concebidas como algo danoso que pode 

influenciar negativamente o raciocínio. Percebemos, atualmente, que as disciplinas, 

principalmente as da área de exatas, tendem a reproduzir nos indivíduos uma busca 

incessante de controlar as emoções ou tentar separar os sentimentos da razão. Há um 

desconhecimento de como funcionam os processos emocionais, qual sua natureza, 

como se manifestam, e que tem levado professores e alunos a apresentarem 

dificuldades em lidar com as emoções na sala de aula. (GUSMÃO, 2006; GUSMÃO; 

GONDIM, 2008; JUNIOR et. al. 2009). 

Para Codo e Menezes (1999), a afetividade funciona como um catalisador, 

como um pré-requisito obrigatório para o trabalho docente; sendo este o seu 

diferencial em relação aos outros profissionais. Dessa forma, para que o trabalho seja 

concretizado e atinja seus objetivos, a relação afetiva, necessariamente, tem que ser 

estabelecida. E é neste contexto, mediante estabelecimento de vínculos afetivos, que 

ocorre o processo de ensino e de aprendizagem.  

 
Através de um contrato tácito, em que o professor se propõe a ensinar e o 
aluno se propõe a aprender, uma corrente de afetividade vai se formando, 
propiciando uma troca entre os dois. Motivação, cooperação, boa vontade, 
cumprimento das obrigações deixam de ser tarefas árduas para os alunos. 
Interesse, criatividade, disposição para exaustivamente sanar dúvidas, 
estimulam o professor. Entre outras palavras, o papel do professor acaba 
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estabelecendo o jogo de sedução, em que ele vai conquistar a atenção e 
despertar o interesse do aluno para o conhecimento que ele está querendo 
abordar. (CODO; MENEZES, 1999, p.50) 

 

Assim, quando nos referimos ao processo de ensino e de aprendizagem no 

contexto escolar devemos elucidar dois atores que, de modo geral, interagem 

afetivamente: o aluno e o professor. O primeiro deve ser considerado o protagonista 

do processo educativo, devendo atuar forma ativa e participativa. Cabe ao segundo 

ator a mediação e a motivação do aluno pelos novos conhecimentos. 

Ainda neste contexto sobre afetividade, é interessante o argumento de Piaget 

(1973) quando expressa que esta é imprescindível para a consolidação da saúde 

mental e, consequentemente, da aprendizagem, por ter influencia direta no 

desenvolvimento geral do indivíduo.  Ela propicia o interesse, a necessidade e a 

motivação, e é por meio dos vínculos afetivos que os indivíduos estabelecem seus 

interesses e despertam seus sentimentos próprios, que pode ou não ser modificados a 

partir das situações vivenciadas. 

 
Certamente a afetividade ou sua privação podem ser a causa da aceleração 
ou atraso no desenvolvimento cognitivo [...] De fato, os mecanismos afetivos 
e cognitivos permanecem sempre indissociáveis se bem que distintos, e isso 
é evidente se uns dependem de uma energética e outros de estruturas 
(PIAGET, 1973, p.47). 

 

Diferentemente do seu contemporâneo Piaget, Lev S. Vygotsky (1988) afirmou 

e teorizou que a aprendizagem acontecia principalmente das experiências sociais em 

que a criança estava submetida e não apenas em função de suas condições biológicas 

e da sua relação com o meio. Em seu livro “Psicologia Pedagógica”, Vygotsky (2001) 

argumentou que, a emoção são reflexos de estímulos provenientes do meio social que 

o ser está inserido. No ambiente educativo, elas estimulam e diferenciam o 

comportamento e, se a intenção do professor for a de afetar o aluno e atingir êxito no 

processo de ensino-aprendizagem, faz-se necessário estabelecer uma conexão de seu 

comportamento com uma emoção positiva. Ou seja, é preciso que docente estimule a 

assimilação e o aprendizado do conteúdo por intermédio de uma emoção.  

Ao levar em consideração os ensinamentos dos teóricos Wallon, Piaget e 

Vygotsky, podemos observar, em conformidade com Fonseca (1995), que obtermos 
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uma aprendizagem satisfatória é necessário a conexão dos aspectos neurobiológicos, 

socioculturais e psicoemocionais. Corroboramos com Fonseca (1995), de que  

[...] a aprendizagem constitui uma mudança de comportamento resultante 
da experiência. Trata-se de uma mudança de comportamento ou conduta 
que assume várias características. É uma resposta modificada, estável e 
durável, interiorizada e consolidada no próprio cérebro do indivíduo. (p. 
127). 

 

Sabemos que os problemas de aprendizagem da atualidade são diversos, 

assim como seus agentes causais. Privação de estímulos, falta de oportunidades de 

desenvolvimento, baixo nível de instrução da família, problemas de comunicação, 

diferenças culturais e linguísticas, currículos inadequados, despreparo dos 

professores e fatores socioeconômicos são alguns dos problemas encontrados e, entre 

estes somamos o fator emocional. (MOREIRA, 2007) 

Almeida (1999), ao analisar a conexão entre emoção e cognição, argumenta 

que os sujeitos envolvidos no processo educativo estão expostos às diversas reações 

emocionais. Neste sentido, o professor, além de ter domínio do conhecimento 

cientifico, precisa compreender as emoções, uma vez que ambos são imprescindíveis 

para a construção da personalidade. Dessa forma, o processo de ensino não deve ser 

voltado apenas para o desenvolvimento cognitivo, sendo necessário também o 

planejamento de atividade que interliguem o desenvolvimento científico com o 

afetivo. 

 

 

1.1.2 A teoria da Emoção no contexto da Educação Matemática 

 

Não existem muitos estudos sobre as emoções no contexto da Educação 

Matemática, talvez uma das razões se deva, por um lado, à grande dificuldade de seu 

diagnóstico e ao fato de não dispor de instrumentos adequados para isso, e por 

outro, a dificuldade de situá-la em um marco teórico próprio da Educação 

Matemática (McALEOD, 1992). 

Neste trabalho, adotaremos as conceituações estabelecidas pela teoria 

walloniana, abordadas no tópico anterior, da Afetividade como um grande sistema 

que abarca os sentimentos, as emoções e as paixões; e da Emoção como a 
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exteriorização da afetividade: um evento fisiológico nos seus componentes humorais 

e motores e, ao mesmo tempo, um comportamento social na sua função de adaptar o 

ser humano ao meio em que vive, reações ocasionais, instantâneas e diretas que 

decorem da função postural que correspondem às variações viscerais e musculares. 

Já o termo Sentimento é empregado no sentido de que sua expressão motórica-

fisiológica é menos declarada do que em Emoção, como reações mais pensadas e 

menos instintivas. Já na paixão, ocorre o autocontrole das emoções e dos 

sentimentos, por isso não se desenvolve na criança antes dos três anos de idade 

(WALLON, 1949 apud MORAES; ONCALLA, 2011). 

 
O sentimento e a paixão são a redução da emoção porque são representações 
dela, resultantes da influência ou dos conflitos entre o organismo e os outros 
conjuntos funcionais: ato motor, conhecimento e pessoa. Sendo assim, 
entendemos que, apesar de fazer parte de um domínio funcional distinto, a 
afetividade tem impacto nos outros domínios. (WALLON, 1949 apud 
MORAES; ONCALLA, 2011, p.210). 

 
Entre os modelos que surgiram para explicar as emoções no contexto da 

Educação Matemática e que também tomam como referências os estudos citados 

anteriormente de Wallon, Piaget e Vygostky, encontram-se os de Mandler (1984, 

1985, 1988, 1989) e de Weiner (1986). Para estes estudiosos, a emoção é explicada 

como a interrupção de um plano e como resultado de uma série de processos 

cognitivos (apud CHACÓN, 2003). 

Segundo Mandler (1989 apud CHACÓN, 2003), a emoção é uma interação 

complexa entre sistema cognitivo e sistema biológico: ela emerge quando existem 

conflitos entre os esquemas - que, segundo Piaget (1973), são estruturas mentais, ou 

cognitivas, pelas quais os indivíduos intelectualmente se adaptam e organizam o 

meio - e a realidade, ou entre os próprios esquemas. Assim, as emoções estariam 

associadas à reorganização do sistema cognitivo a partir desses conflitos. Nas 

palavras do autor “a construção da emoção consiste na concatenação, na consciência 

de algum esquema cognitivo avaliativo juntamente com a percepção de um despertar 

visceral” (MANDLER 1989b apud CHACÓN, 2003 p.35). 

Weiner (1986) dedica grande parte de sua obra ao estudo das atribuições 

causais para sucesso e fracasso, especialmente no contexto escolar. Para o autor, a 

percepção das causas do sucesso ou fracasso escolar é um fator determinante ou 
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codeterminante do comportamento futuro de professores e alunos. A atribuição de 

causalidade influencia as relações interpessoais, interferindo no desempenho de 

aprendizagem do aluno. Um professor que atribua o fracasso do aluno à falta de 

esforço o punirá mais do que se atribuir o fracasso à falta de capacidade, bem como, 

valorizará mais seu sucesso  se atribuí-lo a esforço do que à capacidade (WEINER, 

1986). 

Mcleod (1988,1989,1990,1992) foi o primeiro pesquisador matemático a 

desenvolver um estudo à margem da psicologia evolutiva, tendo como base as ideias 

da teoria do psicólogo Mandler (1984), que aplicou suas propostas ao ensino e à 

aprendizagem da resolução de problemas em Matemática.  

Em seu estudo, Mcleod (1992) mostra claramente que as questões afetivas têm 

um papel essencial no ensino e aprendizagem dessa disciplina, estando algumas 

delas extremamente arraigadas no sujeito e não podendo ser facilmente modificadas 

pela instrução. Ele usa a expressão “domínio afetivo” para se referir a uma extensa 

categoria de sentimentos e de humor (estados de ânimo) que diferem da pura 

cognição e inclui como descritores desse domínio as crenças, as atitudes e as emoções 

(McLEOD, 1992). 

As crenças dos alunos são classificadas em crenças sobre a Matemática; sobre 

si mesmo; sobre o ensino da Matemática e sobre o meio em que a Educação 

Matemática acontece (contexto sociocultural). A crença sobre si mesmo e sua relação 

com a Matemática possui um forte componente afetivo, uma vez que inclui crenças 

relativas à autoconfiança7, ao autoconceito8 e às causas do sucesso ou fracasso 

escolar. São crenças relacionadas à ideia de metacognição e autoconsciência 

(McLEOD, 1992). 

 A atitude é analisada como uma pré-avaliação (positiva ou negativa) que 

estabelece as intenções pessoais e influencia o comportamento. Ela é constituída de 

três componentes: um cognitivo, que se manifesta nas crenças implícitas; um afetivo, 

                                                           
7
Autoconfiança é a convicção que uma pessoa tem, de ser capaz de fazer ou realizar alguma coisa, Refere-se 

sempre à competência pessoal. 

 
8
 OAutoconceito é composto por imagens acerca do que nós próprios pensamos que somos, o que pensamos que 

conseguimos realizar e o que pensamos que os outros pensam de nós e também de como gostaríamos de ser. 
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que se manifesta na aceitação ou repúdio das tarefas propostas ou da matéria; e um 

intencional, que representa a tendência a certo tipo de comportamento. 

 A emoção, para Mcleod (1992), são as respostas organizadas além da fronteira 

dos sistemas psicológicos, incluindo o fisiológico, o cognitivo, o motivacional e o 

sistema experencial. Surge como resposta a um acontecimento interno e externo, que 

possui uma carga de significado positiva ou negativa para o indivíduo.  

Chacón (2003), baseando-se nos estudos de McLeod (1992), argumenta que a 

relação entre os três descritores do domínio afetivo (crenças, atitudes e emoções) e a 

aprendizagem é cíclica: por um lado, a experiência do aluno ao aprender Matemática 

provoca diferentes reações e influencia a formação das crenças. Por outro lado, as 

crenças defendidas pelo sujeito têm consequências diretas em seu comportamento 

em situações de aprendizagem e em sua capacidade de aprender. Assim como 

propõe na figura abaixo: 

 

Figura 1: Diagrama interpretativo dos descritores específicos do domínio 

afetivo em Matemática 

 

Fonte: CHACÓN, 2003, p. 23 

 

Assim, ao aprender Matemática, o estudante recebe estímulos contínuos 

associados a ela (problemas, atuações do professor, mensagem sociais, etc.) que 

geram nele certa tensão. Diante desses estímulos, reagem de forma positiva ou 
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negativa. Esta reação está condicionada por suas crenças sobre si mesmo e sobre a 

Matemática. Se o indivíduo se depara com situações similares repetidamente, 

produzindo o mesmo tipo de reações afetivas, então a ativação da reação emocional 

(satisfação, frustração, etc.) pode ser automatizada e se solidificar em atitudes. Essas 

atitudes e emoções, por sua vez, influenciam no surgimento das crenças e colaboram 

para a formação (CHACÓN, 2003). 

A autora cria ainda duas categorias de atitudes: Atitudes em relação à 

Matemática e Atitudes matemáticas. A primeira se refere à ênfase na disciplina, bem 

como ao interesse por essa matéria e ao seu aprendizado. O aspecto afetivo é central 

nestas questões e, usualmente, mais intenso que o cognitivo. O afetivo manifesta-se 

em termos de interesse, curiosidade, respeito pelo professor, satisfação, angústia, 

medo, tédio, pressa e ansiedade. A segunda, as atitudes matemáticas, ao contrário, 

estão restritas aos aspectos cognitivos e referem-se ao modo de se utilizar 

capacidades gerais como flexibilidade e agilidade de pensamento, espírito crítico, 

objetividade, generalização etc. 

   Bortoloti (2006), ao adotar também os estudos de McLeod como referência, 

considera que crenças, atitudes e emoções são de suma importância, uma vez que 

influenciam diretamente o processo de ensino-aprendizagem. Resumindo: 

 
[...] parece haver três importantes facetas da experiência afetiva com a 
matemática para o aluno [...] Primeiro: os alunos detêm certas crenças sobre 
matemática e sobre eles próprios, pois desempenham um importante papel 
no desenvolvimento de suas respostas afetivas a situações matemáticas. 
Segundo: Já que as interrupções e bloqueios são partes inevitáveis da 
aprendizagem de matemática, os alunos experienciarão ambas emoções, 
positiva e negativa, à medida que aprendem matemática; estas emoções 
provavelmente podem ser perceptíveis quando as tarefas são originais. 
Terceiro: os alunos desenvolverão atitudes positivas ou negativas diante da 
matemática (ou a partes do currículo de matemática) à medida que eles 
encontram situações matemáticas iguais ou semelhantes, repetidamente 

(MCLEOD, 1992 apud BORTOLOTI, 2006, p 04). 

 
 

Assim, Bortoloti afirma que o conhecimento de como as emoções podem 

interferir no desempenho do aluno também é de grande importância, principalmente 

para alertar quando emoções negativas acontecem com uma certa repetição ou 

frequência. Para Damásio apud Bortoloti (1994, p. 177): “Quando os estados 

corporais negativos se repetem com frequência [...] aumenta a proporção de 
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pensamentos suscetíveis de serem associados às situações negativas, e o estilo e a 

eficiência do raciocínio são afetados”.  

De maneira análoga, Gusmão e Emerique (2000), por afirmarem que a 

Matemática é uma das disciplinas que mais desencadeia as emoções em sala de aula 

e ao analisarem o papel do erro no processo de ensino, constataram que a depender 

da percepção e interpretação que o professor tem do erro poderá criar um obstáculo 

emocional9 na aprendizagem do aluno, induzindo-o a errar constantemente. 

 
[...] o obstáculo emocional envolve a esfera educacional, interferindo na 
aprendizagem escolar [...] há um círculo vicioso: o obstáculo emocional 
induz ao erro e, configurando-se o erro, este desencadeia sentimentos como 
frustração de expectativas, angústias, raivas, sentimento de inferioridade, 
entre outros. (GUSMÃO; EMERIQUE, 2000, p. 63) 
 
 

Para evitar o desenvolvimento do obstáculo emocional em sala de aula, os 

autores citados sugerem que o erro não deve mais ser visto como algo a ser evitado 

e/ou punido, mas sim como uma das etapas para o processo de construção do 

conhecimento, uma vez que, segundo a perspectiva construtivista, a evolução da 

inteligência e do conhecimento provém de situações perturbadoras. (GUSMÃO; 

EMERIQUE, 2000). Cabem aos professores, que trabalham com a Matemática, 

vislumbrarem espaços que, além do social, cultural e político, abranja também a 

alfabetização emocional. 

De acordo com Chacón (2003), uma pessoa alfabetizada emocionalmente em 

Matemática é aquela que desenvolveu sua inteligência emocional nesse contexto, que 

conseguiu uma forma de interagir com esse âmbito e que considera muito os 

sentimentos e as emoções próprias e alheias: 

 

A alfabetização emocional engloba habilidades tais como: controle 
dos impulsos e das fobias em relação à disciplina (que permite 
desenvolver a necessária atenção para que a aprendizagem tenha 
êxito), autoconsciência, motivação, entusiasmo, perseverança, 
empatia, agilidade mental, etc. (CHACÓN, 2003, p. 30). 

 

                                                           
9
 É no sentido dado por Bachelard, ao definir obstáculo epistemológico, que os autores definem obstáculo 

emocional como sendo as ações paralisantes, ou mesmo os efeitos limitativos, as interrupções que o pensamento 

sofre em decorrência de uma súbita perturbação, por exemplo, a desagradável surpresa do erro quando este é 

concebido como apreciação negativa do comportamento. 
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Chacón ressalta que, para Mandler, o papel dos valores é crucial em relação à 

mudança nas emoções, sendo estes de suma importância para os argumentos 

construtivistas da emoção: 

 

A natureza de nossas emoções está em função dos valores que 
operam e estão envolvidos nas ‘emoções’ que ocorrem. O papel dos valores 

é uma questão central diante de uma mudança de clima emocional em 
resolução de problemas matemáticos... Os pais, os professores e os iguais são 
os principais transmissores de valores culturais, das avaliações positivas ou 
negativas que o estudante impõe ao seu mundo. Precisamos estar atentos à 
transmissão cultural dos valores (MANDLER, 1989b apud CHACÓN, 2003, 
p. 35)  

 

Com o ponto de vista semelhante sobre as emoções e os valores, Gusmão 

(2010) afirma que as emoções variam de acordo com cada cultura, fatores linguísticos 

e que “as diferenças culturais, normalmente, interferem nas regras de expressão das 

emoções. Entretanto, tem-se a expressão das emoções como elemento universal” 

(p.84). 

Neste contexto, o estudo sobre os vínculos afetivos, a natureza das emoções e 

a questão dos valores tem sido decisivo para que os professores de Matemática sejam 

conscientes de como a reação emocional, na aprendizagem dessa disciplina, pode 

estar ligada à comunicação e à interação em sala de aula, à tolerância, ao convívio 

com o outro e ao contexto cultural. (AMORIM; GUSMÃO, 2011). 

Entretanto, na sociedade atual, com o enfraquecimento do papel da família, a 

crise de valores e o predomínio das relações impessoais e anônimas, está cada vez 

mais difícil o papel do professor; é exigido desse profissional a necessidade de uma 

atuação maior na dimensão afetiva. Mas como pode o professor ensinar a 

desenvolver em seus alunos a competência emocional, se a maioria deles não teve 

formação para tal atribuição?  

Uma breve análise dos fluxogramas e matrizes curriculares de cursos de 

licenciaturas em Matemática das principais universidades públicas da Bahia (UFBA - 

campus Salvador; UNEB - campus Barreira, Alagoinhas e Caetité; UESB - campus 
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Vitória da Conquista e Jequié e UESC)10 evidenciam a inexistência de disciplinas 

obrigatórias que dão ênfase aos aspectos emocionais presentes no processo de ensino 

e aprendizagem no campo específico da Matemática. Das matrizes curriculares 

analisadas, apenas o curso “Matemática com Enfoque em Informática”, do Campus 

de Jequié, que chega mais próximo do desejado ao ofertar como disciplina optativa 

“Contribuições da Psicologia Educacional à Educação Matemática” que atrela as 

emoções à especificidade do conteúdo matemático.  

O que podemos evidenciar no Brasil é que, no geral, há uma grande lacuna 

curricular quando nos referimos à competência emocional nos cursos de formação 

docentes, principalmente nas licenciaturas em Matemática. 

 

 
1.2 O Enfoque Ontossemiótico do Conhecimento e Instrução Matemática (EOS) 

 

O Enfoque Ontossemiótico do Conhecimento e Instrução Matemática (EOS) de 

Godino e colaboradores é um marco teórico que adota como ponto de partida a 

organização de uma ontologia dos objetos matemáticos, considerando três aspectos 

da Matemática: como atividade de resolução de problemas socialmente 

compartilhada, como linguagem simbólica e como sistema conceitual logicamente 

organizado. Além disso, integra diferentes abordagens a partir de pressupostos 

antropológicos e semióticos sobre essas matemáticas, adotando princípios didáticos 

do tipo socioconstrutivista e interacionista para estudar os processos de ensino e 

aprendizagem. (GODINO, et al, 2006; GODINO; BATANERO; FONT, 2008). 

Nesta perspectiva, o EOS surge como aparato teórico e metodológico que 

proporciona tanto a análise dos sistemas de práticas manifestados por um sujeito 

frente à resolução de situações problemas, como também a construção de um modelo 

integrador de várias teorias11 da Educação Matemática (EM), atribuindo um papel 

                                                           
10

 Algumas dessas matrizes e fluxogramas estão expostas nos sites: www.uesb.br, www.ufba.br, www.uesc.br, 

www.uneb.br 

11
 Uma das propostas principais do EOS  é estabelecer a articulação de marcos teóricos existentes na Educação 

Matemática, a saber: Teoria das Situações Didáticas (Brousseau, 1986-1997), Teoria dos Campos Conceituais 

(Vergnaud, 1990), Teoria Antropológica (Chevallard, 1992-1999) e outras, visando compreender o processo de 

ensino e aprendizagem da matemática a partir de múltiplas ferramentas teóricas.    
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central à linguagem, aos processos de comunicação e interpretação, permitindo 

descrever como o objeto matemático surge na sala de aula.  

Além de estabelecer um melhor entendimento das práticas matemáticas 

desenvolvidas por professores, nossa opção por este marco teórico se deu, também, 

pelo fato deste estudo propor a compreensão global e com mais profundidade dos 

principais elementos que interferem na cognição de processo de ensino e 

aprendizagem da Matemática, dentre eles, o fator emocional. O EOS leva em 

consideração as relações dialéticas dos fenômenos presentes dentro e fora da sala de 

aula, por meio de ferramentas teóricas que favorecem a análise detalhada do 

pensamento matemático, das situações e dos fatores que determinam seu 

desenvolvimento (GODINO, 2002; 2011). 

De acordo com Gusmão (2006), o EOS é pragmático, porque busca a 

construção do significado dos objetos matemáticos, uma vez que considera os 

pressupostos da epistemologia pragmática. É antropológico por assumir que o 

homem é o principal objeto de estudo, que fomenta seu aprendizado em instituições 

escolares, e por entender a Matemática como produto de uma construção social. E, 

por fim, é semiótico, uma vez que, atribui papel central aos recursos expressivos 

utilizados na atividade matemática12.  

Neste enfoque, é ampliada a conceituação de objeto matemático com o 

objetivo delinear a atividade e prática matemática, sua produção e suas formas de 

estabelecer a comunicação, isto é, torná-lo mais operacional e refinado (GUSMÃO, 

2006). Neste sentido, os objetos matemáticos13 nãos são limitados a conceitos: eles 

correspondem a qualquer entidade ou coisa sobre a qual mencionamos, ou falamos, 

seja real, imaginária ou de qualquer outro tipo que intervêm de alguma forma na 

atividade matemática. (GODINO, 2002; GODINO; FONT, 2007; GALLARDO, 2013).  

Godino, Batanero e Font (2009) defendem que das práticas matemáticas 

emergem inúmeros tipos de objetos que podem ser classificados em ostensivos - que 

                                                           
12

A atividade matemática é entendida no EOS como um conjunto de práticas envolvendo objetos matemáticos, 

os quais por sua vez dizem respeito às formas conceituais de atividade reflexiva mediada histórico, social e 

culturalmente. 

13
O termo objeto matemático, foi utilizado inicialmente fazendo referência a “conceito matemático”, mas com a 

realização de novos trabalhos, foi-se ampliando sua significação, e o termo passou a indicar qualquer entidade 

que intervêm da atividade matemática, seja falada, imaginária, ou, de qualquer outro tipo. 
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correspondem aos símbolos e gráficos; e, não ostensivos - representados pela forma 

textual, oral e inclusive por meio de gestos.  

Os objetos que emergem das práticas matemáticas são nomeados pelo EOS 

como entidades primárias e, acordo com Godino (2002, p. 06) podem ser 

apresentados em um texto matemático: 

 

(1) Linguagem (termos, expressões, anotações, gráficos). Em um texto na 
forma escrita ou gráfica, mas em um  trabalho matemático podem ser usados 
outros registros (oral, gestual). através da linguagem. [...] 
(2) Situações-problemas (problemas mais ou menos aberto, aplicações extra-
matemáticas ou intramatemáticas, exercícios...); são as tarefas que induzem a 
atividade matemática. 
(3) Procedimentos (operações, algoritmos, técnicas computacionais, 
procedimentos). 
(4) Conceitos-definição (número, ponto, reta, média, função ...). 
(5) Propriedades ou atributos dos objetos acima mencionados, que muitas 
vezes ocorrem como declarações ou proposições. 
 (6) Argumentos utilizados para validar e explicar as proposições (dedutivos 
ou de outro tipo). (tradução nossa) 

 
Essas noções são desenvolvidas em Godino e Batanero (1994) , especificada em 

Godino e Font ( 2007) e resumidas na Figura 2: 

 

Figura 2: Objetos e processos primários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Godino; Font; Wilhelmi, 2008, p.5 

 

Nesse marco teórico é atribuido um papel central às situações problemas, uma 

vez que assume uma concepção antropológica da matemática, de modo que os 
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objetos matemáticos emergem das práticas do sujeito quando confrontados com 

determinados problemas. 

Os objetos que intervêm nas práticas matemáticas e os emergentes das 

mesmas, de acordo com o jogo de linguagem em que participam, podem ser 

considerados segundo cinco facetas ou dimensões duais: (1) Pessoal/institucional; (2) 

Ostensivo/não ostensivo; (3) Expressão/conteúdo; (4) Extensivo/intensivo; (5) 

Unitário/sistêmico. Estas dimensões duplas podem ser analisadas a partir da 

perspectiva de produto/processo, conforme mostra na figura 3: 

 

Figura 3: Cinco facetas (ou dimensões duais) dos objetos que intervêm nas 

práticas matemáticas 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://enfoqueontosemiotico.ugr.es/ 

 

 Estas facetas são apresentadas, agrupadas em pares, que se complementam de 

maneira dialética. São consideradas como características aplicáveis aos diferentes 

objetos primários e secundários, dando lugar a distintas “versões” dos referidos 
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objetos por meio de processos cognitivos e/ou epistêmicos. Uma discussão mais 

ampla e detalhada a respeito deste aspecto pode ser encontrada nos trabalhos de 

Font; Planas, Godino (2009); Gusmão (2006); Godino, Batanero e Font (2008), Neto 

(2006). 

Godino e Batanero (1994) definem prática matemática como sendo toda ação 

ou expressão (verbal, gráfica) realizada para resolver problemas matemáticos, 

comunicar a outros a solução obtida, validar ou generalizar para outros contextos e 

problemas. Assim, as práticas matemáticas envolvem os objetos materiais e/ou 

abstratos, podendo representá-los na forma textual , gráfica, por via oral ou gestual. 

Mais que uma prática particular em um problema concreto fornecido, o que interessa 

aos autores são os tipos de práticas, isto é,  as posições operativas invariáveis 

evidenciadas pelas pessoas em seu desempenho em situações problemas (GODINO; 

BATANERO, 1994). Estas invariáveis foram chamadas de "práticas de protótipos (ou 

características ") e que podem ser associados a cada problema e/ou cada pessoa.  

Em sua tese, Gusmão (2006), embasada na teoria do EOS, apresenta também a  

noção de "prática pessoal significativa", fornecendo a seguinte definição: 

 
Dizemos que uma prática pessoal é significativa (ou que tem sentido) se, 
para a pessoa, esta prática desempenha um papel na consecução do objetivo 
no processo de resolução de um problema ou para comunicar à outra a 
solução, validar a solução e generalizá-la a outros contextos e 

problemas.(GUSMÃO, 2006, p. 15 -  tradução nossa) 
 

 A natureza subjetiva da definição de "prática", motivou os autores do EOS a 

estabelecer a distinção entre "prática pessoal" e "práticas institucionais". Conforme 

mostra a figura 4:  

Tipos de Figura 4: 

práticas pessoais e 

institucionais 
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                                          Fonte: Godino; Font; Wilhelmi, 2008, p.05 

  

 Enquanto que  a primeira pode variar de um sujeito para outro, a última são 

partilhadas socialmente em uma mesma instituição. Significativamente, é 

considerado no EOS que as práticas observáveis dos estudantes observáveis não 

podem ser interpretadas se não atribuir-lhes um propósito, portanto, eis a distinção 

entre "comportamento humano" (comportamento aparente e observável) e "prática" 

(A ação humana destinada a um fim) (GUSMÃO, 2006). 

De acordo com D’Amore, Font e Godino (2007, p. 55) “um sujeito compreende 

um determinado conteúdo quando faz uso do mesmo de maneira competente em 

diversas práticas”. Nesse sentido, a compreensão dentro do Enfoque Ontossemiótico 

é vista como uma competência de entender as normas que regem a prática, isto é, 

esta capacidade do indivíduo se traduz, para os autores, em práticas que são 

publicamente avaliáveis.  

Dentro desta perspectiva, preocupados com a compreensão, a qualificação e a 

avaliação do processo de ensino e aprendizagem da Matemática, Godino (2002, 2011) 

e colaboradores (1994, 2006, 2007), criaram cinco níveis de análise didática que 

podem ser aplicados a um processo de estudo matemático dentro do contexto 

ontossemiótico, são eles: (1) Análise dos problemas e sistemas de práticas 

(significados e sistêmicos); (2) Processos matemáticos e conflitos semióticos; (3) 

Análise das trajetórias didáticas e interações didáticas; (4) Sistemas de normas e 

metanormas que condicionam e fazem possível o processo de estudo; e, (5) 

Idoneidade didática do processo de estudo. Os autores, ao apresentarem as várias 

dimensões envolvidas no processo de ensino, levam em consideração as interacções 

entre elas, como mostrado na Figura 5: 
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Figura 5:   Critérios e níveis de análise didática                                            

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

                                                               Fonte: Godino 2011 

 

Segundo os autores, os níveis de análise, citados acima, possuem diferentes 

enfoques dentro do processo de ensino. Enquanto que, o primeiro e o segundo níveis 

de análise são fundamentais para a organização do ensino; o terceiro e o quarto 

níveis voltam-se para implementação da prática. Já o quinto nível serve para avaliar 

o processo de ensino e melhorá-lo a partir de sua reestruturação. Diante das diversas 

noções teóricas propostas pelo EOS para análise das práticas matemáticas, nesse 

trabalho, focar-nos-emos no nível de Idoneidade ou Qualidade Didática, uma vez que 

eles nortearão a nossa observação, possibilitando a avaliação de fatores emocionais 

presentes nas aulas de matemática observadas.  

Em conformidade com o EOS, o nível de Idoneidade Didática (ou também 

chamado de critérios de adequação) pode ser compreendido como uma regra de 
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correção que estabelece o como deveria ser realizado um processo de instrução, 

emanados do discurso argumentativo da comunidade científica, quando este está 

orientado a conseguir um consenso sobre "o que se pode considerar como melhor 

(GODINO, et al, 2006). São as Idoneidades Epistêmica,  Cognitiva, Afetivo-

Emocional, Mediacional, Interacional e Ecológica, que abordaremos, 

minuciosamente, no tópico a seguir.  

 

 

 

1.2.1 Os Critérios de Idoneidade Didática do EOS  

 

O EOS, de acordo com o tópico já apresentado anteriormente, é um arcabouço 

de noções teóricas que viabiliza, por meio de uma perspectiva global, o estudo do 

conhecimento matemático, seu ensino e aprendizagem.  

A noção de Idoneidade didática, suas dimensões e critérios foram 

introduzidos no EOS (GODINO; CONTRERAS; FONT, 2006; GODINO, et al, 2007) 

como uma ferramenta que permite a passagem de uma didática descritiva-

explicativa para uma didática-normativa, ou seja, uma didática que orienta a 

intervenção eficaz de uma  aula. Os autores consideram que esta noção pode servir 

como um ponto de partida para uma teoria de um modelo instrucional (Teoria da 

Idoneidade/Qualidade Didática). A qualidade didática de um processo de ensino se 

define com a articulação coerente e sistêmica entre os seguintes componentes ou 

critérios Epistêmico, Cognitivo, Mediacional, Afetivo, Interacional e Ecológico. 

(GODINO; BATANERO; FONT, 2007), que detalharemos mais adiante e que estão 

representados pela figura, a seguir: 

 

                            Figura 6: Critérios de Idoneidade Didática 
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                                                                                                Fonte: Godino, 2011, p. 6 

De acordo com Breda, Font e Lima (2015), a Idoneidade Didática pode ocorrer 

em níveis baixo, médio ou alto. O hexágono regular externo, mostrado na figura 6, 

corresponde à qualidade/adequação de um processo ou estudo pretendido, no qual 

se supõe um grau máximo das idoneidades parciais. Já o hexágono irregular interno 

corresponde às adequações efetivamente conseguidas na realização de um processo 

de estudo implementado. Por considerarem que o processo de ensino e 

aprendizagem gira em torno dos conhecimentos específicos, os autores do EOS 

localizaram as dimensões epistêmica e cognitiva na base do hexágono.  

Dentro dessa perspectiva, podemos notar que a análise didática de uma 

prática deve abranger o currículo, o conteúdo matemático, o professor, os alunos, o 

contexto institucional e social, os meios e os recursos utilizados e que todos estes 

aspectos são relevantes dentro da construção e avaliação dessa prática e, portanto 

precisam ser levados em consideração. A adequação de uma dimensão apenas não 

garante a adequação global do processo de ensino e aprendizagem, todos os critérios 

devem estar integrados considerando as interações entre os mesmos (GONDINO et 

al, 2005 apud GONDINO; BATANERO; FONT, 2008, p.24). Assim, o alto grau de 

adequação de uma das dimensões - cognitiva, interacional etc., - isoladamente, não 

garantirá a qualidade de um método ou de uma tarefa como um todo. É preciso que 

haja um equilíbrio no grau de qualidade em todas as dimensões. 

Segundo Godino (2011) as facetas epistêmicas e ecológicas admitem 

pressupostos antropológicos e/ou socioculturais, as facetas cognitivas e afetivas 

pressupostos semióticos e as facetas interacionais e mediacionais admitem uma 
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perspectiva sócio-construtivista e que, as interações entre elas colaboram para 

compreensão dos fenômenos que ocorrem na sala de aula, visando melhorias no 

processo de ensino e aprendizagem da matemática. 

A noção de Idoneidade Didática pode ser aplicada para a análise de um 

processo de ensino implementado, de um planejamento ou do desenvolvimento de 

uma unidade didática, ou, mais geralmente, do desenvolvimento de um curso ou um 

currículo. “Também pode ser útil para a análise de aspectos parciais de um processo 

de trabalho, como materiais de ensino, um livro, as respostas dos alunos para tarefas 

específicas ou ‘incidentes didáticos’ pontuais” (GODINO, 2011, p.08). 

Caracterizaremos a seguir cada uma dessas idoneidades, apresentando os 

componentes e indicadores que permitem analisá-las. 

 

 

i. Idoneidade Epistêmica 

 

A Idoneidade Epistêmica corresponde ao grau de representação dos 

significados implantados e/ou almejados com relação a um significado de referência. 

Ela está associada à pertinência dos conteúdos matemáticos utilizados em um 

determinado contexto; envolvendo um conjunto de indicadores que permitem 

identificar se a Matemática ensinada é uma “Matemática adequada”. Considera os 

conteúdos estabelecidos pelo currículo de referência, conteúdos institucionais que 

foram inseridos ao currículo (GODINO, 2011). 

Dentro dessa perspectiva, Godino (2011) classifica, segundo as entidades 

primárias do EOS, cinco indicadores de idoneidade epistêmica: situações-problema; 

elementos linguísticos/representações; regras (conceitos, definições, procedimentos); 

argumentos; relações entre os elementos e a atividade matemática. 

 

Quadro 1: Componentes e indicadores da Idoneidade Epistêmica (Matemática) 

COMPONENTES INDICADORES 

Situações-
problema 

- Apresenta uma mostra representativa e articulada de 
situações de contextualização, exercícios e aplicações; 
- Propõe situações de generalização de problemas. 
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Linguagem 

- Uso de diferentes modos de expressão matemática (verbal, 
gráfica, simbólica...), traduções e conversões entre as mesmas. 
- Nível da linguagem adequada aos alunos; 
- Propõe situações de expressão matemática e interpretação. 

Regras 

-As definições e procedimentos são claros e corretos e estão 
adaptados ao nível educativo a que se destina; 
- Apresenta os enunciados e procedimentos fundamentais do 
tema para o nível educativo dado; 
- Propõe situações onde os alunos precisam generalizar ou 
negociar definições proposições e procedimentos.  

Argumentos 
- As explicações, comprovações e demonstrações são 
adequadas ao nível educativo a que se dirige; 
- Promovem situações onde o aluno tem que argumentar. 

Relações 

- Os objetos matemáticos (problemas, definições, proposições, 
etc.) Se relacionam e conectam entre si; 
- Identificam e articulam os diversos significados dos objetos 
que intervém nas práticas matemáticas. 

Fonte: Godino (2011, p.9). Tradução nossa. 

Como o EOS atribui um papel central às situações-problemas, um dos pontos 

principais para se alcançar a alta Idoneidade Epistêmica é, portanto, a seleção e 

adaptação de situações problemas ou tarefas enriquecedoras. Estas tarefas devem 

proporcionar aos alunos várias formas de abordá-las, envolvendo várias 

representações, e exigindo que os alunos adivinhem , interpretem e justifiquem as 

soluções dos problemas. 

 

ii. Idoneidade Cognitiva 
 

A Idoneidade Cognitiva corresponde ao nível de qualidade dos objetivos 

delimitados em relação aos conhecimentos prévios e às capacidades e dos alunos, 

apresentando um conjunto de elementos que nos permitem analisar se os conteúdos 

estabelecidos estão adequados para cada nível de aprendizagem dos estudantes e se 

os resultados obtidos foram os traçados anteriormente. Ela permite analisarmos se o 

grau de aprendizado implantados e/ou almejados está na Zona de Desenvolvimento 

Proximal14 (Vygotsky) dos estudantes, assim como a proximidade da aprendizagem 

                                                           
14

 Para Vygotsky (1987), a Zona de Desenvolvimento Proximal é entendida como a distância entre o 

desenvolvimento real da criança e o seu desenvolvimento potencial. Nas palavras do próprio Vygotsky, "a zona 

proximal de hoje será o nível de desenvolvimento real amanhã", ou seja, aquilo que nesse momento uma criança 

só consegue fazer com a ajuda de alguém, um pouco mais adiante ela certamente conseguirá fazer sozinha.  
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alcançada ou pretendida. (GODINO, 2011). Neste contexto, Godino (2011) apresenta 

três indicadores de idoneidade cognitiva: conhecimentos prévios, adaptação 

curricular e aprendizagem. 

 

Quadro 2: Componentes e indicadores de Idoneidade Cognitiva. 

COMPONENTES INDICADORES 

Conhecimentos 
prévios  

- Os alunos têm os conhecimentos prévios necessários para o 
estudo do tema (que se tem estudado anteriormente ou se o 
professor planeja seu estudo); 
- Os conteúdos pretendidos podem alcançar (tem uma 
dificuldade gerenciável) em suas diversas componentes. 

Adaptações 
curriculares as 
diferenças 
individuais 

- Incluem-se atividades de ampliação e de reforço; 
- Promove o acesso e o alcance de todos os estudantes. 

Aprendizagem:  

(Leva em conta os 
mesmos 
elementos para a 
idoneidade 
epistêmica) 

- Os diversos modos de avaliação indicam que os alunos 
realizam a apropriação dos conhecimentos, compreensões e 
competências pretendidas; 
- Compreensão conceitual e proposicional, competência 
comunicativa e argumentativa, fluência procedimental, 
compreensão situacional, competência metacognitiva; 
A avaliação leva em consideração distintos níveis de 
compreensão e competência; 
- Os resultados e as avaliações se difundem e usam para tomar 
decisões.   

Fonte: Godino (2011, p.10). Tradução nossa. 

 

Na teoria do EOS presume-se que a aprendizagem envolve a apropriação de 

significados institucionais destinados aos alunos, mediante a participação na 

comunidade de práticas geradas na classe. Ela é resultado do acoplamento gradual 

entre significados pessoais iniciais de estudantes e significados institucionais 

planejados. Os significados são entendidos em termos de práticas operacionais e 

discursivas e também envolve o reconhecimento e a interação de objetos envolvidos em 

tais práticas. (GODINO 2011) 

 

iii. Idoneidade Mediacional 
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A Idoneidade Mediacional permite, a partir de um conjunto de descritores, a 

análise e adequação dos recursos didáticos (materiais e temporais) disponíveis e 

utilizados em sala de aula. (GODINO, 2011). São delimitados como indicadores de 

Idoneidade Mediacional: recursos materiais, números de alunos, horário e condições 

da aula e tempo. 

 

Quadro 3: Componentes e indicadores de Idoneidade Mediacional. 

COMPONENTES INDICADORES 

Recursos e materiais 
(manipulativos, 
calculadoras, 
ordenadores). 

- Usam materiais manipulativos e informáticos que 
permitem introduzir boas situações, linguagens, 
procedimentos, argumentações adaptadas ao conteúdo 
pretendido; 
- As definições e propriedades são contextualizadas e 
motivadas usando modelos concretos e valorizações. 

Número de alunos, 
horário e condições 
da aula. 

- O número e a distribuição dos alunos permite efetivar o 
ensino pretendido; 
- O horário do curso é apropriado (por exemplo, todas as 
sessões não são ensinadas na última hora); 
- A aula e a distribuição dos alunos são adequados para o 
processo instrucional pretendido.  

Tempo 

(De ensino 
coletivo/tutorização; 
tempo de 
aprendizagem). 

- O tempo (presencial e não presencial) é suficiente para o 
ensino pretendido; 
- Dedica-se suficiente tempo aos conteúdos mais 
importantes do tema e aos conteúdos que se apresentam 
mais dificuldade de compreensão. 

Fonte: Godino (2011, p.13). Tradução nossa. 

 

iv. Idoneidade Interacional 
 

A Idoneidade Interacional diz respeito ao grau em que as formas de interações 

favorecem a identificação e resolução de conflitos semióticos e possibilitam a 

aprendizagem mais autônoma. Ela nos permite analisar se, ao longo do processo de 

ensino e aprendizagem, as relações empreendidas entre professores e alunos, alunos 

e alunos, são capazes de identificar as limitações e potencialidades pessoais frente à 

resolução de situações problemas, bem como, se estas relações permitem a 

autonomia e a maturação individual. (GODINO, 2011). 
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Em Godino (2011) são delimitadas quatro componentes da Idoneidade 

Interacional: interação docente-discente, interação entre alunos, autonomia e 

avaliação formativa. 

 

Quadro 4: Componentes e indicadores de Idoneidade Interacional 

COMPONENTES INDICADORES 

Interação docente-
discente 

- O professor propõe uma apresentação adequada do tema 
(apresentação clara e bem organizada, não fala rápido, 
enfatiza os conceitos chaves do tema, etc.). 
- Reconhece e resolve os conflitos dos alunos (faz perguntas 
adequadas e respostas adequadas, etc.); 
- Busca chegar a um consenso com base no melhor 
argumento; 
- Usa diversos recursos retóricos e argumentativos para 
implicar e captar a atenção dos alunos; 
- Facilita a inclusão dos alunos na dinâmica da classe. 

Interação entre 
alunos 

- Favorece o diálogo e comunicação entre os estudantes; 
- Trata de convencer a si mesmo e aos demais da validade 
de suas afirmações, conjecturas e respostas apoiando-se em 
argumentos matemáticos; 
- Favorece a inclusão no grupo e evita a exclusão. 

Autonomia 

- Contempla momentos em que os estudantes assumem a 
responsabilidade do estudo (apresenta questões e planeja 
soluções, explora exemplos e contraexemplos para 
investigar e conjecturar; usam uma variedade de 
ferramentas para pensar, estabelecer conexões, resolver 
problemas e comunicá-los). 

Avaliação 
formativa 

- Observação sistemática do progresso cognitivo dos alunos 

Fonte: Godino (2011, p.12). Tradução nossa. 

 

v. Idoneidade Afetiva 
 

Como nosso estudo está pautado nas emoções, a Idoneidade Afetiva será o 

foco do nosso trabalho. Ela se refere ao grau de interesse, motivação do aluno no 

processo de ensino e aprendizagem. No panorama atual da educação brasileira, são 

muitos os estudos e as discussões sobre a falta de interesse e motivação dos alunos 

pelas atividades escolares. Nas aulas de Matemática, a falta de motivação pelas 

atividades escolares é ainda mais acentuada, uma vez que a maioria dos alunos 
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acredita que os conteúdos abordados em sala não serão úteis no seu dia a dia. 

(SANTOS, 2015) 

Nesse contexto, SANTOS (2015), salienta que: 

 

[...] qualquer atividade matemática envolve e mobiliza, para 
além da capacidade operacional de resolver problemas, atitudes 
afetivas do indivíduo, como crenças, valores e emoções, ou seja, 
fatores psicológicos que implicam em atribuir sentido às 
respostas cognitivas e um maior ou menor interesse pelas 
atividades propostas em sala. (p.40, 41) 
 

 Godino (2011) apresenta, como indicadores da Idoneidade Afetiva, os 

seguintes componentes: interesse e necessidade, atitudes e emoções.  

 

Quadro 5: Componentes e indicadores de Idoneidade Afetiva. 

COMPONENTES INDICADORES 

Interesse e 
necessidade 

- As tarefas tem interesse para os alunos; 
- Propõem-se situações que permitem valorizar a utilidade 
da matemática na vida cotidiana e profissional. 

Atitudes 

- Promovem-se a participação nas atividades, à 
perseverança, responsabilidade, etc. 
- Favorecem-se a argumentação em situações de igualdade; 
o argumento valoriza-se por si mesmo e não quem o disse. 

Emoções 

- Promove a autoestima, evitando a rejeição, fobia e medo na 
matemática; 
- Ressaltam-se a qualidade de estética e precisão da 
matemática. 

Fonte: Godino (2011, p.11). Tradução nossa. 

 

Para Godino (2011), os objetos e processos afetivos são geralmente 

considerados como entidades psicológicas, referindo-se aos estados ou traços 

mentais, mais ou menos estáveis, ou provisões para ação dos sujeitos individuais. 

Dessa forma, do ponto de vista educacional, a conquista da interação positiva entre 

os estados afetivos e o domínio cognitivo tem que ser objeto de consideração das 

instituições de ensino e, em particular,  do professor.  O domínio afetivo envolve, 

portanto, uma faceta institucional e concretiza-se em normas encarnadas na natureza 

afetiva que condicionam o trabalho docente. 
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Neste sentido, a ampliação da idoneidade afetivo-emocional pode ser 

realizada quando selecionamos tarefas de interesse para os estudantes; quando 

analisamos, em sala, a utilidade da Matemática na vida cotidiana e profissional; 

quando promovemos a implicação nas atividades, a perseverança, responsabilidade 

etc.; quando propiciamos o diálogo, de modo que evitamos o desgosto ou o medo de 

Matemática etc. (BREDA, FONT, LIMA, 2015). 

 

 

 

vi. Idoneidade Ecológica 

 

A Idoneidade Ecológica está relacionada ao grau de adaptação do processo de 

estudo ao projeto educativo do centro, às condições do entorno social, às diretrizes 

curriculares, e outros. Entorno é compreendido como tudo que está fora do ambiente 

escolar, mas que influencia, direta este espaço. Citamos como exemplos: as demandas 

e necessidades sociais, as tendências pedagógicas, os princípios e reflexões didáticas, 

entre outros. (GODINO 2011; SANTOS 2015). 

Dessa forma, a Idoneidade Ecológica investiga a inovação e flexibilidade nas 

propostas educativas; a contribuição dos conteúdos para formação cidadã dos 

alunos, pautados nos valores e pensamentos críticos;  a conformidade dos conteúdos, 

trabalhados em sala, com as diretrizes do currículo e a implementação da 

interdisciplinaridade.  (GODINO, 2011). 

Godino (2011) expõe cinco componentes e indicadores de idoneidade 

ecológica: adaptação do currículo, abertura para inovação didática, adaptação sócio-

profissional e cultural, educação em valores e conexões intra e interdisciplinares.  

 

Quadro 6: Componentes e indicadores de Idoneidade Ecológica 

COMPONENTES INDICADORES 

Adaptação ao 
currículo 

- Os conteúdos, sua implementação e a avaliação 
correspondem com as diretrizes curriculares. 

Abertura para 
inovação didática 

- Inovação baseada na investigação e prática reflexiva; 
Integração de novas tecnologias (calculadoras, 
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computadores, TIC, etc.), no projeto educativo. 

Adaptação sócio-
profissional e 
cultural 

- Os conteúdos contribuem na formação sócio-profissional 
dos estudantes. 

Educação em 
valores 

- Contemplam-se a formação em valores democráticos e o 
pensamento crítico. 

Conexões intra e 
interdisciplinares  

- Os conteúdos se relacionam com outros conteúdos intra e 
interdisciplinares. 

Fonte: Godino (2011, p.14). Tradução nossa. 

 

Em suma, a Idoneidade Didática propõe a conexão harmônica das seis 

idoneidades parciais, já apresentadas. Ela pode ser considerada como um critério de 

adaptação de um processo de instrução ao projeto de ensino, em que o indicador 

empírico mais importante pode ser a adequação entre os significados individuais, 

alcançados por cada aluno e os significados institucionais implantados e/ou 

almejados. (GODINO, WILHELMI E BENCOMO, 2005).  

 

Interações entre os Critérios 

 

No tópico anterior, apresentamos, com base na teroria do EOS, seis critérios de 

idoneidade para a análise dos processos de ensino e aprendizagem matemático que 

não devem ser considerados como fatores independentes, uma vez que ocorrem 

interações entre eles. Por exemplo, a utilização de um recurso tecnológico pode 

determinar que você pode resolver certos tipos de problemas e configurações de 

objetos e processos correspondentes, o que resulta em novas formas de 

representação, raciocínio, generalização , etc. Assim, como também, o interesse e a 

motivação podem ser afetadas pelas formas de interação entre professor e alunos. 

Na tabela 7, Godino (2011) apresenta alguns indicadores de adequação em 

relação às interações entre os critérios: 

 

Quadro 7: Componentes e indicadores de Idoneidade na interação dos critérios 

COMPONENTES INDICADORES 

Epistêmica-
ecológica 

- O currículo tem como objetivo estudar os problemas de 
diversas áreas, como da escola, do cotidiano e do trabalho. 
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Epistêmica-
cognitiva-afetiva 

- O conteúdo do estudo (fenômenos explorados nas diferentes 
áreas de conteúdo, formulando e justificando conjecturas) faz 
sentido para os estudantes em diferentes níveis e graus. 
- Os alunos são confiantes em suas habilidades para enfrentar 
problemas difíceis e manter sua perseverança, mesmo quando 
a tarefa é complexa. 
 
- Os alunos são incentivados a refletir sobre seus pensamentos 
durante os processos de resolução de problemas, de modo que 
eles são capazes de aplicar e adaptar as estratégias que se 
desenvolveram em outros problemas e contextos. 
 
- As tarefas que os professores selecionam para avaliar são 
representativas da aprendizagem pretendida. 
 

Epistêmica-
cognitiva-
mediacional 

- O uso de recursos tecnológicos induz mudanças positivas no 
conteúdo de ensino, nos modos de interação, motivação e 
aprendizagem alunos.  

Cognitiva-afetiva-
interacional 

- As explicações dadas pelos alunos incluem argumentos 
matemáticos e racionais, não apenas descrições de 
procedimentos. 
 - Conteúdos motivadores estão incluídos, com adaptações 
razoáveis e adequadas, que promovam o acesso e a 
participação de todos os alunos. 

Ecológica-
instrucional 
(papel do docente 
e sua formação) 

- O professor é dedicado e compreensivo com seus alunos.  
- O professor conhece e compreende profundamente 
matemática que ensina e é capaz de usar esse conhecimento 
com flexibilidade nas suas tarefas de ensino.  
- O professor tem amplas oportunidades e apoio para 
aumentar e atualizar muitas vezes o seu conhecimento 
didático-matemático; 

Fonte: Godino (2011, p.14). Tradução nossa. 

 

Dentro dessa delimitação, os critérios de idoneidade apresentados permitem a 

criação de um conjunto de indicadores observáveis que possibilitam a análise e 

avaliação do grau de adequação de cada componente do processo de estudo. 

(BREDA, FONT, LIMA, 2015). 

 No tópico a seguir apresentaremos uma síntese de como o conteúdo 

“Produtos Notáveis” é apresentado e desenvolvido algébrica e geometricamente nos 

livros didáticos. 
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1.3. Produtos Notáveis 

 

A consolidação da Matemática enquanto ciência se deu de maneira paralela à 

sua subdivisão em eixos como Operações Aritméticas, Geometria, Álgebra, dentre 

outros. Entretanto, tal subdivisão deve ser vista apenas como um artifício facilitador 

para a compreensão da área da Matemática. Os objetos matemáticos não podem ser 

apreendidos separadamente, uma vez que há uma conexão intramatemática dos 

conteúdos.A perspectiva de limitar esses objetos em grupos fechados deve ser 

superada e isso tem sido um desafio nas práticas matemáticas. (BRASIL, 1998).   

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) enfatiza que o objetivo da 

Matemática no Ensino Fundamental é fazer com que o aluno a valorize como meio 

para compreensão do mundo que o cerca e de enxergá-la como campo do 

conhecimento que estimula, a curiosidade, a investigação e o desenvolvimento da 

capacidade para resolver problemas. Destacam também a importância de o aluno 

desenvolver “atitudes de segurança com relação à própria capacidade de construir 

conhecimentos matemáticos, de cultivar a auto-estima, de respeitar o trabalho dos 

colegas e de perseverar na busca de soluções” (1998, p.15). Isso implica o 

desenvolvimento de uma maneira de raciocinar, que demanda a consecução de 

alguns objetivos, apresentados a seguir.  

 

•identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e 
transformar o mundo à sua volta e perceber o caráter de jogo intelectual, 
característico da Matemática, como aspecto que estimula o interesse, a 
curiosidade, o espírito de investigação e o desenvolvimento da capacidade 
para resolver problemas;  
• fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos da 
realidade, estabelecendo inter-relações entre eles, utilizando o conhecimento 
matemático (aritmético, geométrico, métrico, algébrico, estatístico, 
combinatório, probabilístico);  
• selecionar, organizar e produzir informações relevantes, para interpretá-
las e avaliá-las criticamente;  
• resolver situações-problema, sabendo validar estratégias e resultados, 
desenvolvendo formas de raciocínio e processos, como intuição, indução, 
dedução, analogia, estimativa, e utilizando conceitos e procedimentos 
matemáticos, bem como instrumentos tecnológicos disponíveis;  
• comunicar-se matematicamente, ou seja, descrever, representar e 
apresentar resultados com precisão e argumentar sobre suas conjecturas, 
fazendo uso da linguagem oral e estabelecendo relações entre ela e 
diferentes representações matemáticas;  
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• estabelecer conexões entre temas matemáticos de diferentes campos e 
entre esses temas e conhecimentos de outras áreas curriculares;  
• sentir-se seguro da própria capacidade de construir conhecimentos 
matemáticos, desenvolvendo a auto-estima e a perseverança na busca de 
soluções;  
• interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente 
na busca de soluções para problemas propostos, identificando aspectos 
consensuais ou não na discussão de um assunto, respeitando o modo de 
pensar dos colegas e aprendendo com eles. (BRASIL, 1998, p. 48, grifo nosso) 
  
 

Assim, os objetivos de aprendizagem matemática foram organizados em cinco 

eixos: Geometria, Grandezas e Medidas, Estatística e Probabilidade, Números e 

Operações, Álgebra e Funções. Cada um desses eixos recebe uma ênfase diferente, 

dependendo do ano de escolarização, buscando garantir que a proficiência dos/as 

estudantes em Matemática se torne cada vez mais sofisticada, ao longo dos anos. Na 

seleção dos objetivos por eixo de um mesmo ano letivo, estão previstas conexões 

entre os conhecimentos de diferentes eixos e de diferentes componentes curriculares 

de modo que os estudantes possam perceber a riqueza dos conhecimentos.  

Neste sentido, é a Matemática dos anos finais do Ensino Fundamental que 

proporciona o amadurecimento de muitos conceitos com os quais os estudantes já 

vinham convivendo. Nessa etapa, o eixo da Álgebra ganha densidade, o que 

contribui não apenas para aumentar o nível de abstração e o raciocínio lógico, mas, 

principalmente, o poder de resolver problemas que dependem de um novo tipo de 

compreensão das informações disponíveis para gerar modelos de resolução; e nesse 

processo de contextualizar, abstrair e voltar a contextualizar, outras capacidades são 

essenciais, como: questionar, imaginar, visualizar, decidir, representar e criar. 

(BRASIL, 1998).  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), a Álgebra se 

constituiu como uma área da Matemática que contribui para o desenvolvimento e o 

exercício da capacidade de abstração e generalização, além de se caracterizar como 

uma ferramenta para a resolução de problemas. Esse desenvolvimento se dá a partir 

de experiências vivenciadas em sala de aula envolvendo noções algébricas, 

articulando estas com outros blocos de conteúdos como, por exemplo, a Geometria. 

Nesta perspectiva, os PCN’s enfocam que as aprendizagens só serão possíveis na 
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medida em que o professor proporcionar um ambiente de trabalho que estimule o 

aluno a criar, comparar, discutir, rever, perguntar e ampliar ideias. 

Dessa forma, a Matemática abordada em sala de aula deve visar o 

desenvolvimento do pensamento algébrico, por meio da exploração de situações de 

aprendizagem que levem o aluno a:  

 

- produzir e interpretar diferentes escritas algébricas - expressões, 
igualdades e desigualdades -, identificando as equações, inequações e 
sistemas;  
- resolver situações-problema por meio de equações e inequações do 
primeiro grau, compreendendo os procedimentos envolvidos; 
- observar regularidades e estabelecer leis matemáticas que expressem a 
relação de dependência entre variáveis. (BRASIL, 1998, 81) 
 

No 8º ano do Ensino Fundamental, os Produtos Notáveis são expressões 

algébricas ou polinômios que aparecem com mais frequência em cálculos algébricos, 

sendo um dos conteúdos de maior relevância, uma vez que seu uso facilita os 

cálculos, reduzindo o tempo de resolução. Recebe essa denominação por causa dessa 

regularidade e são utilizados principalmente para a fatoração de polinômios, como 

também para evitar erros com sinais. (MELO, 2014) 

Os Produtos Notáveis são utilizados desde a Antiguidade. Os gregos, por 

exemplo, faziam o seu uso e há registros na obra de Euclides de Alexandria 

Elementos na forma de representações geométricas, uma vez que esses povos 

concebiam números a partir de conhecimentos geométricos. (EVES, 2004).  

O trabalho com a Álgebra também deve estar presente em atividades e 

problemas envolvendo noções e conceitos referentes aos demais blocos: no estudo de 

Produtos Notáveis, por exemplo, podemos explorar noções e conceitos de Geometria. 

Assim, os alunos poderão desenvolver essa noção ao analisar a natureza da 

interdependência de duas grandezas em situações-problema.  

O tratamento dado a Produtos Notáveis nos livros didáticos normalmente 

segue um padrão de apresentação. Em Bonjorno et al (2014), encontramos que as 

principais habilidades específicas que os alunos deveriam adquirir com o estudo 

desse conteúdo são: 
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- Reconhecer que o quadrado da soma de dois termos é o mesmo que o 
produto da soma de dois fatores iguais; 
- Representar, geometricamente, o quadrado da soma de dois termos; 
- Reconhecer que o quadrado da diferença de dois termos é o mesmo 
que o produto da diferença de dois fatores iguais; 
- Representar, geometricamente, o quadrado da diferença de dois 
termos; 
 - Reconhecer que o produto da soma pela diferença entre dois termos é 
igual ao quadrado do 1º termo menos o quadrado do 2º termo; 
- Representar, geometricamente, o produto da soma pela diferença entre 
dois termos; 
- Identificar produtos notáveis como produtos especiais e utilizá-los 
como facilitadores de cálculos numéricos e algébricos. (BONJORNO et 
al, 2014, p. 164) 

 

Para alcançar tais objetivos, os Produtos Notáveis são, normalmente, 

apresentados e desenvolvidos algébrica e geometricamente nos livros didáticos, 

utilizando-se de algumas propriedades, conforme podemos observar a seguir:  

 

 O quadrado da soma de dois termos 

 

Observe a representação e utilização da propriedade da potenciação a seguir: 

                        (a + b)2 = (a + b) . (a + b) 

 

Dizemos que a é o primeiro termo, enquanto b é o segundo termo. Se 

desenvolvermos esse produto usando a propriedade distributiva da multiplicação 

teremos: 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BONJORNO et al, 2014, p. 164 

 

Geometricamente, podemos encontrar a mesma igualdade resolvendo o 

problema a seguir.  
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 Suponhamos que o terreno da nossa escola é um quadrado, cujo lado é 

constituído por dois segmentos, um de comprimento a e outro de 

comprimento b. Como podemos escrever a área desse terreno cujo lado mede 

(a + b)? 15 

 

 

 

Resolução geométrica:                                             Fonte: BONJORNO, et al, 2014, p. 164 

 

      (a + b)2                              =                   a2                +              2ab                 +              b2 

  Portanto, o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do 1º 

termo, mais duas vezes o produto do 1º pelo 2º termo, mais o quadrado do 2º termo. 

 

 O quadrado da diferença de dois termos 

 

Observe a representação e utilização da propriedade da potenciação a seguir: 

(a – b)2 = (a – b) . (a – b) 

Dizemos que a é o primeiro termo, enquanto b é o segundo termo. Se 

desenvolvermos esse produto usando a propriedade distributiva da multiplicação 

teremos: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Fonte: Criação própria 
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Fonte: BONJORNO et al, 2014, p. 164 

 

Geometricamente, podemos encontrar a mesma 

igualdade resolvendo o problema a seguir.  

 Suponhamos que o terreno total da nossa escola é 

um quadrado, cujo lado a é constituído por dois 

segmentos, o de comprimento b, destinado ao pátio 

e estacionamento e no restante foi construída a nossa unidade de ensino. 

Como podemos representar a parte do terreno construída, representada por (a 

- b)?16 

 

 

          (a - b)2                     =                 a2                -          2b(a - b)           -         b2 

          (a - b)2                     =                 a2                -          2ab + 2b2          -         b2 

          (a - b)2                     =                 a2                -          2ab                    +        b2 

Fonte: BONJORNO et al, 2014, p. 167 

 

Desta forma, podemos afirmar que o quadrado da diferença de dois termos é 

igual ao quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o produto do primeiro 

termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. 

 

 O produto da soma pela diferença de dois termos 

 

Observe a representação e utilização da propriedade a seguir: 

(a + b) . (a – b) 

                                                           
16

 Fonte: Criação própria 
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Se o desenvolvermos, poderemos transformá-lo em uma diferença de 

quadrados, veja: 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BONJORNO et al, 2014, p. 168 

Geometricamente, podemos encontrar a mesma igualdade resolvendo o 

problema a seguir.  

 E se o terreno da nossa escola fosse um retângulo constituído por dois 

segmentos, um de comprimento a e outro de comprimento b, com a > b, 

conforme mostra a figura abaixo. Como podemos calcular a área desse terreno 

cujo lados medissem (a +b) e (a - b)? 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BONJORNO et al, 2014, p. 168 

 

                                                           
17

 Fonte: Criação própria 
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Se do quadrado maior de área a2 subtrairmos a área b2, o que obteremos? 

Fonte: BONJORNO et al, 2014, p. 168 

 

 

Juntando os dois retângulos, o que obteremos? 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fonte: BONJORNO et al, 2014, p. 168 

 

 Logo, (a + b) . (a – b)       =            a² – ab + ab – b² =        a² – b² 

 

Desta forma, podemos afirmar que o produto da soma pela diferença de dois 

termos é igual ao quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo 

termo. 

Os dois outros casos de Produtos Notáveis não são abordados por Borjorno et 

al. (2014). Com isso, teremos como referência Giovanni, et. al. (2012). 
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 O cubo da soma de dois termos 

Observe a representação da propriedade de potenciação a seguir: 

                (a + b)³ = (a + b) . (a + b)² 

Agora, observe como podemos transformá-la, utilizando a propriedade distributiva: 

 (a + b)³ = (a + b) . (a² + 2ab + b²) = a³ + 3a²b + 3ab² + b³ 

 

Desta forma, podemos afirmar que o cubo da soma de dois termos é igual ao 

cubo do primeiro termo, mais três vezes o produto do quadrado do primeiro termo 

pelo segundo, mais três vezes o produto do primeiro termo pelo quadrado do 

segundo, mais o cubo do segundo termo. 

 

 

 O cubo da diferença de dois termos 

Observe a representação da propriedade de potenciação a seguir: 

   (a – b)³ = (a – b) . (a – b)² 

Agora, observe como podemos transformá-la, utilizando a propriedade distributiva: 

(a – b)³ = (a – b) . (a² – 2ab + b²) = a³ – 3a²b + 3ab² – b³ 

 

Neste sentido, podemos afirmar que o cubo da diferença de dois termos é 

igual ao cubo do primeiro termo, menos três vezes o produto do quadrado do 

primeiro termo pelo segundo, mais três vezes o produto do primeiro termo pelo 

quadrado do segundo, menos o cubo do segundo termo. 

Além de promover o diálogo com a Geometria, o ensino dos Produtos 

Notáveis deve garantir o direito à compreensão das ideias abrangentes que articulam 

conhecimentos específicos ao desenvolvimento do pensamento analítico e à 

interpretação de problemas, criação de suas próprias estratégias de resolução e 

produção de situações desafiadoras e integradoras. 

 Os estudantes necessitam ser habilitados para buscarem respostas a situações 

familiares e não familiares pelo emprego de estratégias típicas do raciocínio 

matemático e fundamentais para a tomada de decisões conscientes, de maneira cada 

vez mais qualificada.  
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SARTOR et.al (2010) elaboraram, em sua pesquisa sobre Produtos Notáveis, 

mais especificamente sobre o quadrado da soma de dois termos, atividades 

integradoras, com o intuito de valorizar a opinião e as ideias dos alunos, resgatar 

seus conhecimentos prévios e utilizá-los para construir novos conhecimentos, 

conforme exposto no anexo A. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: 

CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS DA PESQUISA 

 

 Descreveremos, neste capítulo, as considerações sobre a trajetória 

metodológica escolhida para o desenvolvimento do nosso trabalho. Primeiramente, 

discutiremos sobre a natureza do estudo implementado, no intuito de propor uma 

breve reflexão sobre a pesquisa qualitativa, para, em seguida, apresentar o contexto e 

os participantes da pesquisa, enfocando o cenário e as relações pessoais manifestadas 

nesse meio. Discorreremos as etapas da observação participante, mostrando as 

orientações e a dinâmica das ações desenvolvidas durante todo esse processo, além 

de expor as técnicas e os instrumentos utilizados na produção dos dados, enfocando 

a importância de cada um deles para contemplarmos o nosso objeto de estudo e 

atingirmos os nossos objetivos traçados.  

 

2.1 - A natureza do estudo implementado 

 

Como é possível avaliar a dimensão emocional em uma prática matemática? E 

que relação podemos estabelecer entre essa avaliação e as ponderações que fazemos 

das dimensões cognitiva, interacional, ecológica, mediacional, propostas pelo EOS? 
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Essas questões da pesquisa nos fazem perceber como, tanto no contexto escolar como 

no âmbito acadêmico, ainda há uma limitação de atenção e estudos direcionados à 

questão emocional presente no processo de ensino aprendizagem. Sobre este assunto, 

Moreira (2007, p.1) argumenta que: 

 

Em nossa sociedade ocidental estabeleceu-se, desde sempre, que trabalhar 
com a afetividade é competência de profissionais da psicologia. Assim, a 
negação de vida afetiva aos alunos vem transformando a educação em um 
dos meios mais repressores de emoções. A Escola desconhece a vida afetiva 
de grande maioria dos seus alunos e reproduz a velha concepção ideológica, 
e que predomina até hoje, de que a criança ‘bem educada’ é aquela que 
sufoca seus sentimentos. Ensinar as crianças a se controlarem, reprimindo 
suas emoções, faz parte, historicamente, das tarefas dos professores.  

 

Em virtude das peculiaridades do nosso objetivo geral (Analisar a atenção 

dada à dimensão emocional em práticas matemáticas realizadas por dois professores, 

quando trabalham os mesmos conteúdos matemáticos, em duas turmas do Ensino 

Fundamental II); dos objetivos específicos (Avaliar os critérios de Idoneidade 

Didática - cognitivo, emocional, interacional, epistêmico, ecológico, mediacional - em 

duas práticas matemáticas; Analisar as relações entre o critério emocional com os 

demais critérios de qualidade didática presentes nos diferentes processos de ensino;  

Comparar a avaliação do critério emocional, observados nas diferentes práticas 

matemáticas) e, principalmente, da natureza do objeto da pesquisa (as emoções 

emergentes de práticas matemáticas), optamos pela abordagem qualitativa, uma vez 

que esta é capaz de fornecer dados descritivos por meio do contato direto do 

pesquisador com a situação estudada, dando mais ênfase ao processo que o produto 

em si, além de valorizar a perspectiva dos participantes (BOGDAN; BIKLEN, 1994).  

A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta de dados e o 

pesquisador como instrumento fundamental. Há uma preocupação pelo estudo e a 

análise do mundo empírico em seu ambiente natural, valorizando-se o contato direto 

e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo estudada. 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994).   

 Além disso, a pesquisa qualitativa é descritiva. A escrita executa um papel de 

destaque nessa abordagem, tanto no processo de obtenção dos dados quanto na 

divulgação do produto da pesquisa. O espaço e as pessoas nele inseridas devem ser 
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analisados como um todo, sem reduzi-los às variáveis. Afinal, “Os pesquisadores 

qualitativos estão preocupados com o processo e não simplesmente com os 

resultados ou produto.” (GODOY, 1995 p. 63). 

 Assim, no desenrolar da pesquisa, tentamos compreender os fenômenos 

estudados a partir da perspectiva dos participantes. Nosso interesse centrou-se em 

verificar como determinado fenômeno se manifesta nas atividades, procedimentos e 

interações diárias entre as professoras observadas e seus respectivos alunos.  

 

 

 

 

2.2 Método e Instrumentos para produção dos dados 

 

Para analisar a atenção dada à dimensão emocional em práticas matemáticas 

de duas professoras do Ensino Fundamental II, utilizamos a observação participante 

como o principal método e técnica de produção de dados, uma vez que esta 

possibilita o contato direto do pesquisador com o fenômeno observado, para recolher 

as ações dos atores em seu contexto natural, a partir de sua perspectiva e seu ponto 

de vista. (CHIZZOTTI, 2008). Assim, 

 
A observação participante pode visar uma descrição ‘fina’ dos componentes 
de uma situação: os sujeitos em seus aspectos pessoais e particulares, o local 
e suas circunstâncias, o tempo e suas variações, as ações e suas significações, 
os conflitos e a sintonia de relações interpessoais e sociais, e as atitudes e os 
comportamentos diante da realidade. (CHIZZOTTI, 2008, p. 90) 

 

Neste sentido, o observador pode apelar pelos seus saberes e suas experiências 

no processo de interpretação e análise do objeto de estudo. A observação também 

possibilita a aproximação do pesquisador à perspectiva dos sujeitos pesquisados e 

mostrar-se importante na descoberta de novos aspectos de um problema. Por fim, ela 

propicia a coleta de dados em situações em que é impossível estabelecer outras 

formas de comunicação ou de levantamento. 

Segundo Bogdan e Biklen, (1994), Observação Participante é aquela que: 
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O investigador introduz-se no mundo das pessoas que pretende estudar, 
tenta conhecê-las, dar-se a conhecer e ganhar a sua confiança, elaborando 
um registro escrito e sistemático de tudo aquilo que ouve e observa. ( p.16) 
 

Dentre as limitações atribuídas ao método e técnica da observação participante 

está a de provocar, às vezes, alterações no ambiente ou no comportamento da 

população estudada e a de que o método leva em si a influência da interpretação 

pessoal. (LUDKE; ANDRÉ, 1986). Resolvemos enfrentar estes riscos quando optamos 

por esse método e para evitar o perigo da subjetividade, nossa observação foi 

controlada e sistematizada nos critérios de Idoneidade Didática do EOS, o que 

implicou um planejamento minucioso do trabalho e uma preparação rigorosa do 

observador. Além disso, para evitar a mudança de comportamentos, a atuação do 

pesquisador se deu na forma de “participante como observador” que, segundo 

Junker (1971, apud LUDKE; ANDRÉ, 1986), não oculta totalmente suas atividades, 

mas revela apenas parte do que pretende. 

O teor das observações abrangeu um componente descritivo e um 

componente mais reflexivo. O componente descritivo abarcou uma anotação 

minuciosa do que aconteceu "no campo". E o componente reflexivo dos registros 

incluiu as observações pessoais do pesquisador (como os sentimentos, impressões, 

pré-concepções), no momento da análise dos dados.  

Como instrumentos de pesquisa, utilizamos também a gravação em áudio e o 

questionário (Ver Apêndice A) para delineamento do perfil das professoras de 

matemática de cada instituição pesquisada. Tais instrumentos de obtenção de dados, 

conforme defendem Lüdke e André (1986, p. 28) “utilizamos de forma 

complementar, no sentido de nos apropriarmos das diversas possibilidades de 

manifestações do objeto em estudo”. 

 Após a submissão e aprovação do nosso projeto no Comitê de Ética, entramos 

em contato com seis professores, provenientes de escolas diferentes. No primeiro 

momento, todos demonstraram interesse pelo tema, mas quando comunicados que 

seriam observados e avaliados, apenas dois se dispuseram à participação na 

pesquisa. 
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 As observações foram iniciadas no dia 31 de maio de 2016. Como pretendemos 

analisar o tratamento direcionado à dimensão emocional nas práticas matemáticas de 

dois professores do Ensino Fundamental II e, ao mesmo tempo, almejamos comparar 

e avaliar estas práticas, optamos por observar as aulas de um mesmo conteúdo 

matemático para facilitar a nossa análise e avaliação dos dados. A escolha pelo 

conteúdo Produtos Notáveis deveu-se, fundamentalmente, por dois fatores: as 

professoras selecionados para a pesquisa lecionarem no 8º ano (7ª série) do Ensino 

Fundamental e pelo fato de tal conteúdo ser, de acordo com as professoras, o que os 

alunos apresentam menor motivação e maiores dificuldades de aprendizado. 

 No decorrer das observações, evitamos expor todos os nossos objetivos com a 

finalidade de impedir que muitas alterações na conduta dos professores e alunos 

ocorressem. Realizamos a gravação de áudio em todos os encontros para, em 

seguida, transcrevê-lo, de modo que os depoimentos dos participantes fossem 

coletados e mantidos em sua forma original, mantendo a integridade das conversas. 

Registramos também os gestos e as expressões emocionais dos sujeitos da pesquisa 

no diário de campo que, segundo Minayo, 

 

[...] nada mais é do que um caderninho de notas, em que o investigador, dia 
por dia, vai anotando o que observa e que não é objeto de nenhuma 
modalidade de entrevista. Nele devem ser escritas impressões pessoais que 
vão se modificando com o tempo, resultados de conversas informais, 
observações de comportamentos contraditórios com a fala, manifestações 
dos interlocutores quanto aos vários pontos investigados, dentre outros 
aspectos. (2008, p. 295) 
 
 

 Para traçarmos o perfil de cada professor, além da observação realizada, 

sentimos a necessidade de aplicarmos um questionário. De acordo com Fiorentini e 

Lorenzato (2007) o questionário é um tipo de instrumento que permite ao 

pesquisador o detalhamento e observação de propriedades que contribuem para 

identificar os sujeitos e descrever determinadas situações em relação ao objeto de 

estudo. Nessa perspectiva, construímos 16 questões (das quais 10 são abertas e 

apenas 6 são fechadas), com o intuito de identificar sua jornada de trabalho, tempo 

de magistério, processo de ensino e aprendizagem da Matemática, planejamento das 

aulas, convicções, valores, prioridades e inquietações acerca da profissão,e, 
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principalmente, suas opiniões e percepções com relação aos aspectos emocionais 

presentes em sala de aula, entre outros questionamentos. 

 

2.3. O local, os sujeitos e as etapas da pesquisa  

 

 O lócus da observação foram duas escolas situadas na região oeste da cidade 

de Vitória da Conquista, com diferentes portes e clientela. Tais instituições não terão 

seus nomes revelados no decorrer da nossa descrição como forma de garantir o 

anonimato das professoras observadas. Por uma questão de organização, adotaremos 

nomes fictícios para tais. 

 

 

 

2.3.1 Panorama das Instituições envolvidas na pesquisa 

 

Escola Alfa 

  

 A Escola Alfa é uma instituição privada de pequeno porte, onde são 

ministradas aulas do maternal ao 9º ano do Ensino Fundamental II, nos turnos 

matutino e vespertino. Este ano, estão matriculados 312 alunos, sendo 102 

pertencentes ao Ensino Fundamental II.  

 Apesar de não haver campanhas publicitárias por parte dos proprietários, a 

procura por vagas na escola é significativa e mesmo com a grande procura dos pais, 

não há interesse da direção em ampliar essa instituição pelo temor de se perder a 

disciplina e qualidade de ensino, sendo uma de suas preocupações a manutenção da 

sala com no máximo de 25 alunos. 

 Quanto à estrutura física a escola possui 08 salas de aula; uma diretoria; uma 

sala de professores; uma biblioteca (pouco visitada e mais utilizada quando há a 

intenção do professor em utilizar a TV); uma sala direcionada ao atendimento 

psicopedagógico dos alunos; uma secretaria que também funciona como 

mecanografia; uma cantina privada; quatro banheiros: um feminino e um masculino 
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para alunos e outros dois reservados para os docentes e funcionários; uma quadra 

esportiva coberta e dois pátios: o primeiro (o da frente) funciona como local de 

espera dos alunos para o transporte e o segundo, próximo à cantina, é onde os alunos 

lancham e recreiam.  Não há laboratórios.  

 O espaço é pequeno, mas acomoda confortavelmente todos os estudantes. Só 

se torna inadequado para realização dos eventos escolares que envolvam a 

participação dos pais e/ou comunidade, sendo necessário a frequente locação de 

espaços para as datas comemorativas. Vale destacar que todos os ambientes 

encontram-se organizados e bem higienizados. 

 O quadro docente é composto por 25 professores, dos quais dois lecionam 

Matemática. Desses dois, apenas um tem formação inicial específica na área de 

atuação, atendendo a uma determinação da LDB, Lei 9.394/96, que exige diploma 

em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades ou institutos 

superiores de educação para todos os professores que atuam na Educação Básica 

(LDB, 1996). A professora participante da pesquisa ainda está com a graduação em 

Matemática em curso. 

 

Colégio Beta 

 

 O Colégio Beta pertence ao poder público estadual e atende, exclusivamente, a 

alunos dos anos finais do Ensino Fundamental, na modalidade regular, e o Ensino 

Médio. É famoso tanto pelo seu alto índice de premiações nas Olimpíadas Brasileiras 

de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) como também pelas inúmeras 

aprovações em vestibulares de seus alunos em cursos de ampla concorrência. Outro 

fator marcante dessa escola é a cobrança da disciplina comportamental em que o 

corpo discente está submetido. Neste ano, há um total de 896 alunos matriculados 

nos turnos matutino, vespertino e noturno. 

 No que diz respeito à estrutura física, o Colégio citado é de grande porte: 

possui dois pavilhões contendo 13 salas de aulas grandes; uma biblioteca onde 

funcionava também as aulas de informática (atualmente sem funcionamento, por 

falta de manutenção dos computadores), dois banheiros reservados para os 
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professores e funcionários, 2 banheiros por módulos (feminino/masculino) para os 

alunos, uma cozinha, um refeitório, uma quadra s/cobertura,  uma sala de diretoria 

uma mecanografia, uma secretaria, possuindo também um setor responsável pela 

disciplina e um amplo espaço ao redor da escola. Atualmente, os alunos que 

compõem a liderança do grêmio estudantil estão montando um Laboratório de 

Ciências. 

 Entre os 43 professores dessa instituição, 8 são de Matemática. Todos os 

profissionais da área citada são efetivos e além de atenderem a exigência o da LDB, 

Lei 9.394/96 (no que tange a licenciatura na área de atuação), possuem também 

diplomas em curso de especialização Lato Sensu; dentre estes profissionais, existe 

apenas uma com a titulação de Mestrado Acadêmico. A professora escolhida para a 

pesquisa também havia iniciado seus estudos no Mestrado Profissional em 

Matemática, mas desistiu pela impossibilidade de conciliar seus estudos com sua 

carga horária docente de 60 horas semanais.  

 

2.3.2. Perfil das professoras e as observações realizadas 

 

 Para preservar o anonimato e para facilitar a sua relação com as escolas, as 

professoras receberam nomes fictícios parecidos com suas respectivas instituições: 

 

Professora Alfredina 

  

 A professora Alfredina leciona Matemática desde 2011 e é professora celetista 

da Escola Alfa há mais de três anos, atua em todas as séries do Ensino Fundamental 

II, ministrando as disciplinas de Matemática e Geometria. Já trabalhou como 

professora substituta na Rede Estadual de Ensino e em outra instituição privada da 

cidade. Atualmente, é concluinte do curso de Licenciatura em Matemática e, por 

causa da faculdade, sua jornada de trabalho é de apenas 10 horas semanais, 

distribuídas em duas manhãs.  

 De acordo com a professora, seu planejamento de aula não é algo frequente, 

nunca ultrapassa de 4 horas semanais e sempre é realizado em casa, uma vez que em 



71 

 

sua escola não existe o momento de AC’s18. Ela se identifica com a Pedagogia 

Tradicional e acredita que a maioria das dificuldades que os alunos sentem no 

Ensino Fundamental II é proveniente da falta de domínio nos conteúdos mais 

básicos. Quando interrogada sobre os aspectos emocionais existentes em sala de aula, 

ele argumenta que cada turma é um caso e que os principais fatores que geram a 

emoção em sala de aula são as dificuldades no conteúdo e a reprodução da ideia de 

que a Matemática é uma disciplina difícil, desencadeando um bloqueio cognitivo nos 

alunos.  

 Alfredina relata que, geralmente, não percebe nenhum tipo de emoções 

relevantes em seus alunos e que isso, quando ocorre, é em decorrência dos resultados 

obtidos com a avaliação. Considera bom seu relacionamento com a turma e acredita 

que isso acarreta a motivação dos seus alunos. 

 

Professora Betânia 

 

 É licenciada em Ciências (Habilitação em Matemática) pela Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia e especialista em Álgebra Linear pela mesma 

universidade. Trabalha 60 horas semanais como professora efetiva, sendo 40h na 

Rede Estadual (Colégio Beta) e 20h na rede Municipal, lecionando as disciplinas de 

Matemática e Artes, em séries do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, 

distribuídas nos três turnos.  

 O planejamento de suas aulas é feito no ambiente escolar, nos AC’s, não 

ultrapassando 4 horas semanais. Também se identifica como uma professora 

tradicional e acredita que é necessário uma “base muito boa” para que os alunos 

obtenham bons resultados em Matemática. Segundo ela,  

 
É essencial que os alunos saibam os pré-requisitos necessários, pois a 
matemática é cumulativa e as dificuldades se comportam como uma bola de 
neve. Quanto mais se deixa dúvidas passarem, menos habilidades são 
desenvolvidas para que os novos conteúdos sejam assimilados. 
(PROFESSORA BETÂNIA - questionário) 

 

  Quanto à questão emocional, Betânia diz perceber muita angústia nos alunos 

                                                           
18

 Atividades Complementares 
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que têm dificuldades em assimilar os conteúdos e, por outro lado, às vezes, percebe 

também entusiasmo por parte daqueles que conseguem superar as dificuldades 

inicialmente encontradas. Argumenta ainda que, dentre todos os momentos de sua 

prática matemática, as emoções estão mais presentes durante as avaliações. Em sua 

opinião, a influência das emoções no processo de ensino e aprendizagem, em alguns 

casos, gera a sensação de impotência e incapacidade que pode acarretar um 

desânimo ainda maior no que se refere a superação das deficiências de maneira 

satisfatória. Porém, em outros, pode gerar a identificação com a disciplina e animá-

los a, futuramente, optarem por cursos que envolvam cálculos.  

 Betânia considera bom seu relacionamento com os alunos e diz que em sala de 

aula procura atuar sempre como uma professora-amiga, com o intuito de deixar os 

estudantes à vontade em relação a se manifestarem no sentido de tirarem possíveis 

dúvidas. 

 

2.3.3. Etapas da pesquisa 

 

 A atuação da pesquisadora nas escolas foi delimitada em quatro etapas: 

 1ª Etapa – A procura dos professores para participação na pesquisa 

  Encontrar professores disponíveis para a pesquisa não foi uma tarefa 

fácil. Várias escolas foram visitadas nas quintas-feiras, no momento dos AC’s19 

dos professores de Matemática do Ensino Fundamental II. Entretanto a maioria 

desses profissionais foi pouco receptiva quando comunicada que a observação 

participante seria o principal método de produção de dados da pesquisa, e não a 

intervenção. A impressão que tivemos foi a de que estes profissionais queriam 

ceder suas salas, mas não queriam estar inseridos no desenvolvimento do 

trabalho. Um dos presentes chegou a ser muito desagradável, afirmando que só 

participaria se isso garantisse sua vaga no mestrado.  

  Inicialmente, seis professores se dispuseram a participar. Todavia, 

quando aproximara o período da observação, três professores se esquivaram 

                                                           
19

 Atividades Complementares 
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apresentando inúmeras desculpas. Como já prevíamos algumas desistências, 

ficou estabelecido com o orientador que apresentaríamos no mínimo a observação 

das aulas de dois professores e no máximo três.  

 

 2ª Etapa – A formalização da participação dos professores na pesquisa 

 Após a identificação dos professores participantes, a segunda etapa consistiu 

na explicação da intenção da pesquisa: aos diretores das duas instituições, fizemos 

uma explicação mais criteriosa e colhemos a autorização para realização da mesma. 

Aos docentes, expomos nosso objeto de estudo, objetivos e comunicamos que eles 

seriam observados segundo os Critérios de Idoneidade Didática do EOS, mas não 

sinalizamos quais seriam estes critérios, no intuito de evitar a mudança de 

comportamentos desses profissionais.  

 Neste momento, aproveitamos para agradecer a disponibilidade desses 

profissionais em colaborar com nossa pesquisa e, em seguida, apresentamos-lhes o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ver Apêndice A), ressaltando a importância 

desse documento para a realização do trabalho. Distribuímos duas cópias desse 

termo para que os professores pudessem ler, analisar e assinar, caso estivessem de 

acordo com as condições estabelecidas, a fim de formalizar a participação deles no 

estudo. 

 

 3ª Etapa – A observação Participante 

 Essa etapa se configurou pela inserção do pesquisador em sala de aula. Neste 

momento, além de acompanharmos de perto a prática matemática das professoras, 

nas turmas de 8º ano do Ensino Fundamental pudemos identificar os outros sujeitos 

envolvidos no processo: os alunos.  Demos início à observação participante, com o 

intuito de coletar os dados da pesquisa, tendo em vista a problemática traçada, o 

objeto de estudo e os objetivos delimitados e os Critérios de Idoneidade Didática.

 Como o objetivo principal de nossa pesquisa foi o de analisar a atenção dada à 

dimensão emocional em práticas matemáticas realizadas por professores, e ainda 

estabelecer as relações entre o critério emocional com os demais critérios de 
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Idoneidade Didática, optamos por ampliar os indicadores de idoneidade Afetiva, 

propostos pelo EOS, a fim de atender aos objetivos propostos por nosso estudo. Tal 

ampliação, conforme pode ser observada no quadro a seguir, foi um norte durante 

esta etapa de observação participante. 

 

Quadro 8: Componentes e indicadores que relacionam a idoneidade afetivo-

emocional com as demais critérios 

COMPONENTES INDICADORES 

Afetiva -
Epistêmica 

- O professor necessita conhecer e compreender 
profundamente a matemática que ensina, para realizar a 
transposição didática (no sentido de Brousseau, 1986) 
necessária.  
- Motiva e envolve o aluno no processo de ensino e 
aprendizagem por meio de uma mostra representativa e 
articulada de situações de contextualização, exercícios e 
aplicações, com diferentes modos de representação 
matemática (verbal, gráfica, simbólica), com nível de 
linguagem adequada, definições, argumentos e 
procedimentos, corretos, claros e adequados ao nível 
educativo a que se destina. 

 
 
 
Afetiva -
Cognitiva 

- O conteúdo do estudo faz sentido para os estudantes em 
diferentes níveis e graus. 
- Os conhecimentos prévios são tomados como ponto de 
partida e os alunos são incentivados a refletir sobre seus 
pensamentos, durante todo o processo, de modo que eles 
sejam capazes de aplicar e de resolver problemas, adaptar 
estratégias que se desenvolveram em outros problemas e 
contextos. 
- Os alunos são confiantes em suas habilidades para enfrentar 
problemas difíceis e manter sua perseverança, mesmo quando 
a tarefa é complexa. Além disso,  tarefas que os professores 
selecionam para avaliar são representativas da aprendizagem 
pretendida. 

Afetiva -
Mediacional 
 
 

- O uso de materiais manipulativos e informáticos induz 
mudanças positivas no conteúdo de ensino, nos modos de 
interação, motivação e aprendizagem dos alunos.  
- As definições e propriedades são contextualizadas e 
motivadas usando materiais concretos e recursos como jogos 
etc. 
- O número de alunos e horário possibilitam o bom 
desempenho do trabalho docente. As condições da aula 
motivam e valorizam professores e alunos.  
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- O tempo estipulado (presencial e não presencial) é suficiente 
para o ensino pretendido. 

Afetiva- 
Interacional 

- As tarefas propostas pelo professor devem ser atrativas e 
promover o acesso, a participação e a perseverança de todos 
os alunos; possibilitando as interações e o diálogo: 
professor/alunos e aluno/aluno. 
 - Favorece a inclusão no grupo e a autonomia dos estudantes. 
- Reconhece e resolve os conflitos dos alunos (faz perguntas 
adequadas e respostas adequadas, etc.).  
- Explora o erro como o melhor meio para se chegar ao 
aprendizado.  
- Busca chegar a um consenso com base no melhor argumento 
- A postura do professor permite aos alunos modificarem suas 
crenças a respeito da Matemática e com elas deflagrarem 
atitudes e emoções positivas sobre o aprendizado desta área 
de conhecimento, promovendo a autoestima, evitando a 
rejeição, fobia e medo. 
- O professor é dedicado e compreensivo com seus alunos. - 
Propõem-se situações que permitem valorizar a utilidade da 
Matemática na vida cotidiana e profissional. 

Afetiva - 
Ecológica 

- O professor é capaz de usar o conhecimento matemático de 
modo a contemplar a intra e interdisciplinaridade, 
proporcionando ao aluno uma melhor percepção e interesse 
pela matemática.  
- O professor atende a proposta curricular da escola e as 
necessidades do educando, visando a motivação e a 
participação intensa do alunado.  
- O professor resgata os valores, a ética e as contribuições da 
matemática para a boa formação dos estudantes. 

Fonte: Elaboração/organização nossa 

                       

 Conforme expomos no capítulo anterior, os CID’s podem ser utilizados tanto 

como aparato teórico como metodológico. Dessa forma, eles foram usados para 

nortear a observação participante, como também foram explorados para a 

categorização dos dados coletados (ver detalhe no capítulo a seguir); com a 

finalidade de descrever também a complexidade dos aspectos emocionais que 

poderão emergir das práticas observadas, além de estabelecer a relação deste com os 

demais Critérios, propostos pelo enfoque teórico citado.  

 Apresentaremos nos quadros 9 e 10 uma síntese das observações participantes 

empreendidas: 
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    Quadro 9 – Aulas da professora Alfredina (Observação Participante) 

 
PERÍODO 

 
TOTAL DE 

HORAS 

 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

REALIZADA PELA PROFESSORA 

31/05/2016 2 h/aula Exposição conceitual de Produtos Notáveis e 
aplicação de exercícios 

02/06/2016 2 h/aulas Aulas direcionadas à correção de exercícios 
aplicados na aula anterior 

09/06/2016 2 h /aulas Correção de exercícios e Revisão para a prova 

 Fonte: Elaboração/organização nossa 

 

 

 

Quadro 10 – Aulas da professora Betânia (Observação Participante) 

 
PERÍODO 

 
TOTAL DE 

HORAS 

 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

REALIZADA PELA PROFESSORA 

31/05/2016 2 h/aula Exposição conceitual de Produtos Notáveis e 
aplicação de exercícios 

01/06/2016 2 h/aulas Aulas direcionadas à correção de exercícios 
aplicados na aula anterior 

08/06/2016 2 h /aulas Correção de exercícios e aplicação de um jogo 

09/06/2016 1h/aula Correção de atividades 

 Fonte: Elaboração/organização nossa 

 

4ª Etapa – A aplicação dos questionários 

 Após o desenvolvimento da observação participante, sentimos a necessidade 

de aplicarmos um questionário às professoras (ver apêndice A), com o intuito de 

delinearmos o perfil das docentes envolvidas na pesquisa, conforme já mencionado. 

  Nesta etapa, investigamos também o panorama de cada instituição, que 

apresentamos no tópico anterior. 
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 Após a defesa da dissertação, temos o interesse em realizar uma 5º etapa: a de 

apresentar os resultados obtidos para as professoras participantes. 

 

2.4. As análises dos dados 

 

 A análise dos dados começou a ser desenvolvida desde o início da observação 

das aulas, quando por meio dos registros realizados no diário de campo, permitiu-se 

uma interpretação dos acontecimentos a partir do referencial teórico estudado.  

 Para isso, estabelecemos sete categorias de análises: 1-Categoria de Análise da 

Idoneidade Epistêmica (Ep.), 2- Categoria de Análise da Idoneidade Cognitiva (Cog.), 3- 

Categoria de Análise da Idoneidade Mediacional (Med.), 4 - Categoria de Análise da Idoneidade 

Interacional (Int.), 5-Categoria de Análise da Idoneidade Afetivo-emocional (Af.), 6- Categoria de 

Análise da Idoneidade Ecológica (Ec.) e por fim, a 7- Categoria de análise que relaciona a 

Idoneidade Afetivo-emocional com os demais critérios do CID. Todas são resultantes dos 

próprios Critérios de Idoneidade Didática e foram adaptadas no intuito de facilitar a 

apresentação e a discussão das informações produzidas no contato com as 

professoras. Elas serão detalhadas no capítulo a seguir.  

  Após a realização das análises, esboçamos o hexágono do CID  de acordo com 

o julgamento das informações obtidas por grupos de juízes20 (especialistas em 

Educação Matemática), no qual atribuíram, consensualmente, as notas à atuação das 

professoras observadas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20 É importante salientar que a figura de juízes também foi utilizada em estudos no âmbito das 
estruturas multiplicativas e envolvendo professores. Foi o caso do estudo de Souza (2015), de Santos 
(2005 apud Souza 2015) e de Costa (2011 apud Souza 2015). 
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CAPÍTULO 3: 

ANÁLISE E DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 

 

 

 No presente capítulo, exibiremos a análise dos dados obtidos no 

desenvolvimento das observações participante. Para isso, desenvolvemos sete 

categorias de análises para facilitar a apresentação e a discussão das informações 

produzidas no contato com as professoras, no desenvolvimento de suas práticas 

matemáticas. Em seguida, criaremos o hexágono do CID com as informações e notas 

obtidas, com o intuito de estabelecer uma representação gráfica da prática das 

professoras observadas. 

 

3.1. Construção das categorias para análise dos dados 

 
Conforme já mencionamos, a presente pesquisa foi implementada em duas 

escolas localizadas na região oeste de Vitória da Conquista - BA, em turmas do 8º ano 

do Ensino Fundamental II. Como o objetivo principal da observação foi o de analisar 

a atenção dada pelo professor de Matemática às emoções na sala de aula, o contato 

direto com estes profissionais, nos diferentes momentos de suas práticas 

pedagógicas, possibilitou-nos produzir um conjunto de dados, cuja releitura, recorte 
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e sistematização, com base no marco teórico, constituíram-se nas categorias de 

análise do estudo.  

De acordo com Moraes (1999), a categorização é um procedimento de agrupar 

dados considerando a parte comum existente entre eles. Classifica-se por semelhança 

ou analogia, segundo critérios previamente estabelecidos ou definidos no processo.  

Assim, o processo de categorização deve ser entendido em sua essência como 

um processo de redução dos dados. As categorias representam o resultado de um 

esforço de síntese de uma comunicação, destacando neste processo seus aspectos 

mais importantes. (OLABUENAGA; ISPIZÚA, 1989) 

A categorização facilita a análise da informação, mas deve fundamentar-se 

numa definição precisa do problema, dos objetivos e dos elementos utilizados na 

análise de conteúdo. 

Nesse trabalho, em cada categoria são apresentados os indicadores de análise, 

resultantes dos próprios Critérios de Idoneidade Didática. Os indicadores 

contemplados pelas professoras foram pontuados e avaliados em nível baixo (1 a 3 

pontos), nível médio (4 a 6) e nível alto (7 a 9) por uma nota fornecida por um grupo 

de juízes21 para cada categoria delimitada. Esse grupo, formado por três especialistas 

em Educação Matemática, após terem acesso às gravações de áudio e ao relato das 

práticas observadas, reuniram-se para estabelecerem, consensualmente, uma nota 

para cada categoria que, por sua vez, viabilizou as representações gráficas dessas 

práticas por meio das somas das notas obtidas em cada critério.  Nessa pontuação, a 

soma obtida poderá atingir os escores mínimo, médio ou máximo de cada nível 

(Baixo, Médio ou Alto), conforme mostramos na figura a seguir:  

 

Figura 7: Esboço do hexágono que será utilizado para a representação gráfica 

                                                           
21

 O grupo de juízes foi formado por uma mestre em Educação Científica e Formação de Professores (UESB), 

uma mestranda em Ensino, Filosofia e História das Ciências (UFBA) e uma especialista em Metodologia do 

Ensino de Matemática e Física (UNINTER). Todas graduadas em matemática pela Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia. 
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Fonte: Godino (2002). Redesenho nosso 

 

Na sequência, apresentaremos uma descrição mais detalhada de cada 

categoria.  

 

3.1.1. Categoria 1: Idoneidade Epistêmica (Ep.) 

 

 Nessa categoria temos o intuito de analisar se a Matemática ensinada pelos 

docentes participantes é uma “Matemática adequada”. Para isso, elencamos os 

seguintes indicadores propostos por Godino (2011) e colaboradores: (i) coerência e 

clareza das definições e conceitos matemáticos abordados; (ii) articulação entre  

propriedades, procedimentos, linguagens e contextos que mostram a relevância do 

saber matemático para sociedade; (iii) desenvolvimento da capacidade de 

argumentação e comunicação dos diversos significados da matemática; (iv) 

adequação dos enunciados ao nível educativo a que se destina, prezando pela clareza 

e objetividade de tais aspectos; e outros. Ela está associada à adequação e pertinência 

dos conteúdos matemáticos utilizados em um determinado contexto. 
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 A seguir, apresentaremos a sistematização da Idoneidade Epistêmica como 

categoria teórica de análise, adaptando os seus indicadores para o foco das práticas 

analisadas, conforme mostraremos no Quadro 11.  

 

Quadro 11: Categoria de análise da Idoneidade Epistêmica (Ep.) 

    A Idoneidade Epistêmica refere-se ao grau de representatividade dos significados 
implementados (ou pretendidos) com relação a um significado de referência.  

 
Componentes 
de Avaliação 

 
Indicadores para a análise 

Níveis 
Baixo Médio Alto 

Ep. 1 O professor apresenta formas variadas e 
articuladas de situações - problema 
(contextualizados, com diferentes níveis de 
dificuldade)? 

 
1 a 3 

 
4 a 6 

 
7 a 9 

Ep. 2 O professor procura explorar o uso dos modos 
de expressão verbal, gráfica, simbólica etc.? 

1 a 3 4 a 6 7 a 9 

 
Ep. 3 

Há adequação da linguagem matemática, 
clareza e correção de definições e procedimentos 
dentro do nível escolar a que se está voltado? 

1 a 3 4 a 6 7 a 9 

 
Ep. 4 

O professor promove situações em que é 
explorada a argumentação e o erro dos alunos? 

1 a 3 4 a 6 7 a 9 

Ep. 5  Há estabelecimento de relações significativas 
entre definições, propriedades, problemas do 
tema estudado? 

1 a 3 4 a 6 7 a 9 

Total de pontos possíveis22 

Escore mínimo 5 20 35 

Escore médio 10 25 40 
Escore máximo 15 30 45 

Fonte: Godino (2011). Adaptação nossa 

 

3.1.2. Categoria 2: Idoneidade Cognitiva (Cog.) 

 

 Essa categoria diz respeito à adequação e aproximação que o professor faz das 

tarefas selecionadas e implementadas em sala de aula aos conteúdos trabalhados e ao 

nível de aprendizagem dos alunos. Refere-se ao nível de adequação dos objetivos 

traçados frente às capacidades e conhecimentos prévios dos estudantes, 

possibilitando por meio de um conjunto de elementos analisarem se os conteúdos 

                                                           
22

 Os escores são obtidos mediante a soma das notas recebidas em cada item delimitado em cada categoria, 

podendo ser classificados em baixo, médio e alto.  
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estabelecidos estão apropriados ao nível de aprendizagem dos alunos e se os 

resultados alcançados são os pretendidos. 

 

Quadro 12: Categoria de análise da Idoneidade Cognitiva (Cog.) 

    A Idoneidade Cognitiva expressa o grau em que as aprendizagens 
pretendidas/implementadas estão na zona de desenvolvimento potencial dos 
alunos, assim como a proximidade das aprendizagens adquiridas às que foram 
pretendidas ou implementadas.  

 
Componentes 
de Avaliação 

 
Indicadores para a análise 

Níveis 
Baixo Médio Alto 

Cog. 1 O professor explora o conhecimento prévio de 
seus alunos? 

1 a 3 4 a 6 7 a 9 

 
 
 
 
Cog. 2 
 

Há adaptações curriculares para as diferenças 
individuais?  

1 a 3 4 a 6 7 a 9 

O professor realiza uma apresentação adequada 
do tema, com ênfase nos conceitos-chave; 
procurando reconhecer e resolver os conflitos de 
significado dos alunos (interpretando 
corretamente seus silêncios, expressões faciais, 
perguntas etc.)? 

 
 

1 a 3 

 
 

4 a 6 

 
 

7 a 9 

Utiliza recursos argumentativos para melhorar a 
aprendizagem; procurando facilitar sua inclusão 
na dinâmica da aula; favorecendo a comunicação 
entre os estudantes; contemplando momentos nos 
quais os estudantes se responsabilizam pelo 
estudo (exploração, formulação, validação)? 

 
 

1 a 3 

 
 

4 a 6 

 
 

7 a 9 

 
Cog. 3 

As atividades de ampliação e de reforço, 
realizadas em sala, levam em consideração 
distintos níveis de compreensão e competência? 

 
1 a 3 

 
4 a 6 

 
7 a 9 

Total de pontos possíveis 

Escore mínimo 5 20 35 
Escore médio 10 25 40 

Escore máximo 15 30 45 

Fonte: Godino (2011). Adaptação nossa 

 
3.1.3. Categoria 3: Idoneidade Mediacional (Med.) 

 

 A Categoria Idoneidade Mediacional possibilita a reflexão sobre a articulação 

entre os recursos materiais e temporais empregados pelo professor em sua prática 

matemática. Ela nos permite analisar se o professor faz uso de materiais 

manipulativos e de informática; procurando contextualizar as definições e 
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propriedades pelo viés de situações-problema, modelos e visualizações; buscando 

investir o tempo nos conteúdos mais importantes e nos que, primeiramente, geram 

maior dificuldade de compreensão etc., conforme mostraremos no quadro 13: 

 

Quadro 13: Categoria de análise da Idoneidade Mediacional (Med.) 

    A Idoneidade Mediacional expressa o grau de disponibilidade e adequação dos 
recursos materiais e temporais necessários para o desenvolvimento do processo de 
ensino-aprendizagem. 

 
Componentes 
de Avaliação 

 
Indicadores para a análise 

Níveis 
Baixo Médio Alto 

 
Med.1 

O professor faz uso de materiais manipulativos 
concretos e tecnológicos que permitem introduzir 
boas situações, linguagens, procedimentos, 
argumentações adaptadas ao conteúdo 
pretendido?  

 
 
1 a 3 

 
 
4 a 6 

 
 
7 a 9 

Med.2 A organização da turma (o número e a 
distribuição dos alunos) é adequada para o 
processo instrucional pretendido?  

 
1 a 3 

 
4 a 6 

 
7 a 9 

 
 
 
Med.3 

O tempo é suficiente para o ensino pretendido? 
 
O professor dedica tempo suficiente aos 
conteúdos mais importantes do tema e aos 
conteúdos em que se apresentam mais 
dificuldade de compreensão? 

 
 
1 a 3 

 
 
4 a 6 

 
 
7 a 9 

 
Med.4 

São adotadas diferentes estratégias e 
metodologias para comunicar os conteúdos 
planejados e argumentar sobre eles?  

1 a 3 4 a 7 7 a 9 

Total de pontos possíveis23 

Escore mínimo 04 16 28 
Escore médio 08 20 32 

Escore máximo 12 24 36 

Fonte: Godino (2011). Adaptação nossa 

 

3.1.4. Categoria 4: Idoneidade Interacional (Int.) 

 

 Essa categoria permite analisar se as relações estabelecidas entre professores e 

alunos, alunos e alunos, no decorrer do processo de ensino e aprendizagem, 

possibilitam o reconhecimento das limitações e potencialidades pessoais frente à 

                                                           
23

 Os escores são obtidos mediante a soma das notas recebidas em cada item delimitado pela categoria, podendo 

ser classificados em baixo, médio e alto.  
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resolução de situações-problema, bem como, se estas relações permitem um 

amadurecimento individual e a capacidade de gerir seu próprio aprendizado. Assim 

como mostraremos no quadro a seguir: 

 

Quadro 14 – Categoria de análise da Idoneidade Interacional (Int.) 

    A Idoneidade Interacional expressa o grau em que os modos de interação 
permitem identificar e resolver conflitos de significado e favorecem a autonomia da 
aprendizagem. 

 
Componentes 
de Avaliação 

 
Indicadores para a análise 

Níveis 
Baixo Médio Alto 

 
 
 
 
 

Int.1 
Interação 
professor

-aluno 

O professor propõe uma apresentação adequada 
do tema (apresentação clara e bem organizada, 
não fala rápido, enfatiza os principais conceitos 
tema etc.)? 

 
1 a 3 

 
4 a 6 

 
7 a 9 

Ele reconhece e resolve os conflitos dos alunos 
(faz perguntas adequadas e respostas adequadas 
etc.)? 

 
1 a 3 

 
4 a 6 

 
7 a 9 

Usa diversos recursos retóricos e argumentativos 
para implicar e captar a atenção dos alunos, 
facilitando a inclusão dos alunos na dinâmica da 
classe? 

 
1 a 3 

 
4 a 6 

 
7 a 9 

 
 

Int.2 
Interação 
aluno -
aluno 

O professor favorece o diálogo e comunicação 
entre os estudantes? 

 
1 a 3 

 
4 a 6 

 
7 a 9 

Trata de convencer a si mesmo e aos demais da 
validade de suas afirmações, conjecturas e 
respostas apoiando-se em argumentos 
matemáticos? 

 
1 a 3 

 
4 a 6 

 
7 a 9 

Favorece a inclusão no grupo e evita a exclusão? 1 a 3 4 a 6 7 a 9 

 
 

Int.3 

 O professor contempla momentos em que os 
estudantes assumem a responsabilidade do 
estudo (apresenta questões e planeja soluções, 
explora exemplos e contraexemplos para 
investigar e conjecturar; usam uma variedade de 
ferramentas para pensar, estabelecer conexões, 
resolver problemas e comunicá-los)? 

 
 
1 a 3 

 
 
4 a 6 

 
 
7 a 9 

Total de pontos possíveis 

Escore mínimo 07 28 49 
Escore médio 14 35 56 

Escore máximo 21 42 63 

Fonte: Godino (2011). Adaptação nossa 
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3.1.5. Categoria 5: Idoneidade Afetivo-Emocional (Af.) 

 

 Como vimos no capítulo I, toda aprendizagem está impregnada de 

afetividade, já que esta ocorre a partir das interações sociais, num processo vincular. 

Existe no processo de aprendizagem escolar, uma base afetiva permeando as relações 

entre alunos, professores, conteúdo escolar, livros, escrita etc. Essa relação afetivo-

emocional que o professor estabelece com os alunos exerce grande influência no grau 

de motivação e interesse para com as atividades escolares.  

 Nesta perspectiva, ao reconhecermos a importância dos afetos para o processo 

de ensino da Matemática, buscamos, com a categoria Afetivo-Emocional, analisar 

como tais aspectos se manifestam nas práticas matemáticas das professoras 

participantes. Apresentamos, no Quadro 15, a sistematização dessa categoria de 

análise.  

Quadro 15 – Categoria de análise da Idoneidade Afetivo-emocional 

    A Idoneidade Afetivo-Emocional se refere ao grau de interesse, motivação do 
aluno no processo de estudo. 

 
Componentes 
de Avaliação 

 
Indicadores para a análise 

Pontuação 
Baixa Média Alta 

 
Af.1 

 

 O professor propõe-se situações que permitem 
valorizar a utilidade da matemática na vida 
cotidiana e profissional?  

 
1 a 3 

 
4 a 6 

 
7 a 9 

As tarefas são interessantes para os alunos? 1 a 3 4 a 6 7 a 9 

 
Af. 2 

 

O professor estimula a participação dos alunos 
nas atividades, à perseverança, a 
responsabilidade? 

 
1 a 3 

 
4 a 6 

 
7 a 9 

 
 

Af. 3 

O professor promove a autoestima, evitando a 
rejeição, fobia e medo na Matemática? 

 
1 a 3 

 
4 a 6 

 
7 a 9 

O professor valoriza a qualidade de estética e 
precisa da Matemática? 

 
1 a 3 

 
4 a 6 

 
7 a 9 

Total de pontos possíveis 

Escore mínimo 5 20 35 

Escore médio 10 25 40 
Escore máximo 15 30 45 

Fonte: Godino (2011). Adaptação nossa 

 

3.1.6. Categoria 6: Idoneidade Ecológica (Ec.) 
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Como já salientamos no capítulo I, a Idoneidade Ecológica está relacionada ao 

grau de adaptação do processo de estudo ao projeto do centro educativo, as 

diretrizes curriculares e as condições do entorno social. Ela analisa se os conteúdos 

estão de acordo às diretrizes do currículo, se a proposta é flexível e aberta às 

inovações, se os conteúdos contribuem para formação cidadã dos estudantes, se 

contempla a formação de valores e pensamento críticos e se há uma preocupação 

com a interdisciplinaridade (GODINO, 2011). 

Neste sentido, na categoria Idoneidade Ecológica propusemos a análise de 

como e se o professor adapta os conteúdos matemáticos às peculiaridades dos 

alunos, sem deixar de lado as exigências curriculares para o Ensino da Matemática 

nos anos finais do Ensino Fundamental. Para tanto, sistematizamos alguns 

indicadores que nos levam a tal compreensão, conforme podemos observar no 

Quadro 16. 

Quadro 16 – Categoria de análise da Idoneidade Ecológica (Ec.) 

    A Idoneidade Ecológica indica o grau de adaptação do processo de estudo ao 
projeto educativo do centro, as diretrizes curriculares, às condições do entorno social. 

 
Componentes 
de Avaliação 

 
Indicadores para a análise 

Pontuação 
Baixa Média Alta 

 
Ec.1 

 

Os conteúdos, sua implementação e a avaliação 
correspondem com as diretrizes curriculares? 

 
1 a 3 

 
4 a 6 

 
7 a 9 

 
Ec. 2 

 

Há integração de novas tecnologias (calculadoras, 
computadores, TIC etc.), no projeto educativo? 

 
1 a 3 

 
4 a 6 

 
7 a 9 

 
Ec. 3 

Os conteúdos contribuem para a formação sócio-
profissional dos estudantes? 

 
1 a 3 

 
4 a 6 

 
7 a 9 

      
Ec. 4 

O professor contempla a formação e valores 
democráticos e o pensamento crítico? 

 
1 a 3 

 
4 a 6 

 
7 a 9 

 
Ec. 5 

Os conteúdos se relacionam com outros 
conteúdos intra e interdisciplinares? 

 
1 a 3 

 
4 a 6 

 
7 a 9 
 

Total de pontos possíveis 

Escore mínimo 05 20 30 
Escore médio 10 25 35 

Escore máximo 15 30 45 

Fonte: Godino (2011). Adaptação nossa 
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3.1.7. Categoria 7: Relação da Idoneidade Afetivo-emocional com os demais 

critérios 

  

 Nos tópicos anteriores, apresentamos, com base na teroria do EOS, seis 

categorias para a análise dos processos de ensino e aprendizagem matemático. 

Todavia, essas seis facetas não devem ser consideradas independentes, uma vez que 

ocorrem interações entre elas (GODINO 2011). Dessa forma, para atender as 

exigências dos nossos objetivos, estabelecemos mais uma categoria no intuito de 

avaliar a relação da dimensão afetivo-emocional com os demais Critérios de 

Idoneidade Didática, conforme explícito nos quadros 17 a 21: 

 

 

 

Quadro 17 – Categoria de análise da relação entre a Idoneidade afetiva e epistêmica 
Componentes 
de Avaliação 

 
Indicadores para a análise 

Pontuação 
Baixa Média Alta 

 
 
 
 
 
 
 

Af./Ep.  

O professor conhece e compreende 
profundamente a Matemática que ensina, para 
realizar a transposição didática (no sentido de 
Brousseau, 1986) necessária? 
 
 

 
 
 
 
1 a 3 

 
 
 
 
4 a 6 

 
 
 
 
7 a 9 

O professor motiva e envolve o aluno no processo 
de ensino e aprendizagem por meio de uma 
mostra representativa e articulada de situações de 
contextualização, exercícios e aplicações, com o 
de diferentes modos de representação matemática 
(verbal, gráfica, simbólica), com o nível da 
linguagem adequada aos alunos, com definições, 
argumentos e procedimentos claros, adaptados 
ao nível educativo a que se destina? 

 
 
 
 
1 a 3 

 
 
 
 
4 a 6 

 
 
 
 
7 a 9 

Total de pontos possíveis 

Escore mínimo 02 08 14 

Escore médio 04 10 16 

Escore máximo 06 12 18 

Fonte: Godino (2011). Redesenho e organização nossa 
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Quadro 18 – Categoria de análise da relação entre a Idoneidade afetiva e Cognitiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Af./Cog. 

 
Indicadores para a análise 

Pontuação 

Baixa Média Alta 

 
O conteúdo do estudo faz sentido para os 
estudantes em diferentes níveis e graus?  

 
1 a 3 

 
4 a 6 

 
7 a 9 

Os conhecimentos prévios são tomados como 
ponto de partida e os alunos são incentivados a 
refletir sobre seus pensamentos, durante todo o 
processo, de modo que eles são capazes de aplicar 
e resolver problemas, adaptar as estratégias que 
se desenvolveram em outros problemas e 
contextos? 
 

 
 
 
1 a 3 

 
 
 
4 a 6 

 
 
 
7 a 9 

As  tarefas que os professores selecionam para 
avaliar são representativas da aprendizagem 
pretendida e deixam os alunos confiantes em suas 
habilidades para enfrentar problemas difíceis e 
manter sua perseverança, mesmo quando a tarefa 
é complexa? 

 
 
1 a 3 

 
 
4 a 6 

 
 
7 a 9 

Total de pontos possíveis 

Escore mínimo 03 12 21 

Escore médio 06 15 24 

Escore máximo 09 18 27 

Fonte: Godino (2011). Redesenho e organização nossa. 

 

Quadro 19 – Categoria de análise da relação entre a Idoneidade afetiva e Mediacional 

 
 
 
 
 
 
Af./Med. 

 
Indicadores para a análise 

Pontuação 

Baixa Média Alta 

 
As definições e propriedades são 
contextualizadas e motivadas com o uso de 
materiais concretos e recursos como jogos etc?  

 
 
1 a 3 

 
 
4 a 6 

 
 
7 a 9 

O professor faz uso de materiais manipulativos e 
informáticos que induz mudanças positivas no 
conteúdo de ensino, nos modos de interação, 
motivação e aprendizagem dos alunos?  
 

 
 
1 a 3 

 
 
4 a 6 

 
 
7 a 9 

O número de alunos e horário possibilitam o bom 
desempenho do trabalho docente? As condições 
da aula motivam e valorizam professores e 
alunos? 

 
 
1 a 3 

 
 
4 a 6 

 
 
7 a 9 

O tempo estipulado (presencial e não presencial) 
é suficiente para o ensino pretendido? 

 
1 a 3 

 
4 a 6 

 
7 a 9 
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Total de pontos possíveis 

Escore mínimo 04 16 28 
Escore médio 08 20 32 

Escore máximo 12 24 36 

Fonte: Godino (2011). Redesenho e organização nossa. 

 
Quadro 20 – Categoria de análise da relação entre a Idoneidade afetiva e Interacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Af./Int. 

 
Indicadores para a análise 

Pontuação 

Baixa Média Baixa 

As tarefas propostas pelo professor promovem o 
acesso, a participação e a perseverança de todos 
os alunos; possibilitando as interações e o 
diálogo: professor/alunos e aluno/aluno? 
 

 
1 a 3 

 
4 a 6 

 
7 a 9 

O professor favorece a inclusão no grupo e a 
autonomia dos estudantes? 

 
1 a 3 

 
4 a 6 

 
7 a 9 

O professor reconhece e resolve os conflitos dos 
alunos (faz perguntas adequadas e respostas 
adequadas etc.)? 
 

 
1 a 3 

 
4 a 6 

 
7 a 9 

Explora o erro como o melhor meio para se 
chegar ao aprendizado? 
 

 
1 a 3 

 
4 a 6 

 
7 a 9 

O professor busca chegar a um consenso com 
base no melhor argumento? 
 

 
1 a 3 

 
4 a 6 

 
7 a 9 

A postura do professor permite aos alunos 
modificarem suas crenças a respeito da 
Matemática e com elas deflagrarem atitudes e 
emoções positivas sobre o aprendizado desta área 
de conhecimento, promovendo a autoestima, 
evitando a rejeição, fobia e medo? 
 

 
1 a 3 

 
4 a 6 

 
7 a 9 

O professor é dedicado e compreensivo com seus 
alunos? 
 

 
1 a 3 

 
4 a 6 

 
7 a 9 

Propõem-se situações que permitem valorizar a 
utilidade da Matemática na vida cotidiana e 
profissional? 

 
1 a 3 

 
4 a 6 

 
7 a 9 

Total de pontos possíveis 

Escore mínimo 08 32 56 

Escore médio 16 40 64 

Escore máximo 24 48 72 
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Fonte: Godino (2011). Redesenho e organização nossa 

 

Quadro 21 – Categoria de análise da relação entre a Idoneidade afetiva e ecológica 
 
 
 
 
 
 

Af./Ec.  

 
Indicadores para a análise 

Pontuação 

Baixa Média Alto 

 
O professor é capaz de usar o conhecimento 
matemático de modo a contemplar a intra e 
interdisciplinaridade, proporcionando ao aluno 
uma melhor percepção e interesse pela 
matemática? 

 
1 a 3 

 
4 a 6 

 
7 a 9 
 

O professor atende a proposta curricular da 
escola e as necessidades do educando, visando a 
motivação e a participação intensa do alunado? 
 

 
1 a 3 

 
4 a 6 

 
7 a 9 
 

O professor resgata os valores, a ética e as 
contribuições da Matemática para a boa formação 
dos estudantes? 

 
1 a 3 

 
4 a 6 

 
7 a 9 
 

Total de pontos possíveis 

Escore mínimo  03 12 21 

Escore médio  06 15 24 
Escore máximo 09 18 27 

Fonte: Godino (2011). Redesenho e organização nossa 

 

No tópico 3.2, utilizaremos apenas as seis primeiras categorias descritas para 

avaliar o grau de idoneidade didática, propostas pelas professoras participantes, em 

suas práticas matemáticas. Em seguida, no tópico 3.3, faremos uso da última 

categoria para analisar, especificamente, a relação estabelecida entre o critério 

afetivo-emocional e os demais critérios do CID nas práticas citadas, para, por fim, 

comparar os componentes das avaliações realizadas das diferentes práticas 

pedagógicas. 

 

 

3.2. Análise das observações   

 

3.2.1. Professora Alfredina 

 

 As primeiras duas aulas foram marcadas pela problematização a respeito do 
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termo Produtos Notáveis e pela conceituação desse conteúdo através da exposição 

participada. As aulas restantes foram direcionadas à correção de exercícios. 

  A professora Alfredina inicia a aula solicitando aos alunos que abrissem o 

livro didático na página 164, e questiona-lhes o significado do termo Produtos 

Notáveis. 

Alfredina: Produtos? 

Alunos: Porque está relacionado à multiplicação.  

Alfredina: E Notáveis? 

Aluna K: Porque é importante? 

Alfredina: Muito importante! São muitos utilizados. (DC24, 2016) 
 Alfredina afirma aos alunos que há cinco casos de produtos que valem a pena 

decorar porque serão muito utilizados no decorrer das suas jornadas escolares. E no 

decorrer das duas aulas elucida cada um deles. 

  

O primeiro deles é esse aqui oh... [pausa para escrever (a + b)2 no quadro] 
que pode ser escrito assim... [escreve no quadro (a+b).(a+b)] que é o 
quadrado da soma de dois termos. Você pode resolver pela distributiva de 
(a+b). (a+b). (ALFREDINA, GA25, 2016) 

 

 Durante a exposição do novo conteúdo, não há contextualização, 

interdisciplinaridade nem conexão com outros ramos da Matemática, como a 

Geometria. Nessa perspectiva, de acordo com Gusmão (2011), podemos inferir que 

professores e futuros professores, embora apresentem capacidades de resolução 

numérica, domínio de técnicas de cálculo, revelam dificuldades quando se trata de 

justificar as suas ações, os seus cálculos, e, portanto, revelam suas fragilidades no 

domínio do conteúdo matemático e didático (GUSMÃO, 2011). 

 Todavia, a professora, ao solucionar a expressão algébrica proposta com uma 

linguagem clara, obtém a participação intensa dos alunos por explorar seus 

conhecimentos prévios: o método da distributividade, já trabalhado no assunto 

anterior.  

Alfredina: Normalmente como você resolve um produto desse tipo? [se referindo 

                                                           
24 Trata-se do registro escrito das observações, construído durante a observação, que nomearemos por 
Diário de Campo (DC). 
 
25

 Gravação de áudio. 
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a (a + b). (a +b)]. Uma distributiva: é o primeiro termo vezes o primeiro, o primeiro 
vezes o segundo, o segundo vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo. Vamos 
fazer na mão aqui, depois eu vou dar a regra. Certo? Então: a vezes a? a vezes b? b 
vezes a? b vezes b? 

Alunos (maioria): a2 + a.b + b.a +b2  

Alfredina: Lembram que a multiplicação é uma operação comutativa? Então fica? 

Alunos (maioria): Hum hum! [expressão afirmativa]. a2 + a.b + a.b +b2 

Alfredina: Agora vou somar isso aqui. Então... 

Alunos (maioria): a2 + 2a.b + +b2 

 Alfredina: Esse aqui é o resultado desse produto [(a + b)2]. Ele sempre vai ter essa 
estrutura! Sempre! Toda vez que você tiver uma soma ao quadrado ou uma soma 
vezes ela mesma, você vai ter esse resultado: o primeiro termo ao quadrado; duas 
vezes o primeiro vezes o segundo termo e o segundo termo ao quadrado. Todos com 
sinais positivos. Certo? Você pode obter o resultado direto e não precisa passar por 
essa conta aqui. (GA/DC26, 2016) 

 Em seguida, a professora expõe um novo exemplo: (
  

 
  √ )

 

 e apresenta a 

resolução pela regra dos Produtos Notáveis. O termo chuveirinho27 é amplamente 

utilizado em substituição da propriedade distributiva, uma vez que os alunos 

demonstram a predileção por este termo.  

Alfredina: Então fica:  (
  

 
)
 

   
 

 

 
 √  (√ )

 
. Não precisa multiplicar 

pelo chuveirinho. Vocês concordam comigo que é mais fácil resolver por este 
método? 

Alunos (maioria): Ham ham! [Expressão afirmativa] 

Alunos D: E por que multiplica por esse dois, professora? 

Alfredina: Porque o dois é da estrutura da resolução dos produtos notáveis. Agora é 
só resolver isso aqui. Como é que eu resolvo a potência de uma fração? O numerador 
elevado a essa potência e o numerador elevado a essa potência 

[                      
(  )

  

 

 
  

 
].  

Aluna B: Não, péra, calma aí! [a expressão no rosto da aluna é de aflição] Por 
que deu a4?  

(GA/DC28, 2016) 
 

 Podemos perceber, inicialmente, um conflito cognitivo apresentado pelo aluno 

D quando o mesmo não consegue perceber ou fazer a analogia de parte da expressão 

apresentada, anteriormente, pelo professor com a nova, que se refere a 

                                                           
26 Trata-se de registros escritos do Diário de Campo (DC) e da gravação de áudio (GA), construídos 
durante a observação. 
27

 O termo chuveirinho é utilizado na distribuição de valores, uma vez que as setas facilitadoras faz 

lembrar a forma de chuveiros. Ex:  
28 Trata-se de registros escritos do Diário de Campo (DC) e da gravação de áudio (GA), construídos 
durante a observação. 
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comutatividade na operação multiplicativa. A professora parece dar por óbvia a sua 

explicação de que “o dois é da estrutura da resolução dos produtos notáveis” e segue 

com a manipulação de técnicas até o final da resolução, quando a aluna B pede-lhe 

calma, pois necessita compreender parte da expressão do resultado final, “Por que deu 

a4?”.  A pergunta e em seguida o silêncio (embora em um curto momento) do aluno D 

e a reação da aluna B, indicam estados emocionais, associados à reorganização do 

sistema cognitivo a partir de um conflito: ao se depararem com um novo conteúdo 

ambos os alunos entram em estado de desequilíbrio (no sentido piagetiano). Neste 

aspecto, Mandler (apud CHACÓN, 2003), influenciado por Piaget e Wallon, já 

avaliava: 

 

As novas situações são avaliadas a partir dos esquemas preexistentes. A 
incongruência ou a necessidade de acomodação29 de um novo estímulo ao 
esquema preexistente levará a uma nova ativação fisiológica e a estados 
avaliativos positivos ou negativos. Portanto, a construção da emoção 
consiste na concatenação, na consciência de algum esquema cognitivo 
avaliativo juntamente com a percepção de um despertar visceral (p.35). 

  

 O novo estado de equilíbrio só aparece quando a aluna B assimila, após a 

explicação da professora, a resposta aos conteúdos anteriormente estudados:  

 

Alfredina: Porque eu calculei a potência de uma potência. O que você faz? 
Conserva a base e multiplica os expoentes. 

Aluna B: Aaaaah, entendiii! [ao compreeder a resolução, a aluna apresenta 
uma expressão facial de felicidade e satisfação]. (GA/DC30, 2016) 

 
 

 Isso impulsiona uma segunda participação da aluna: 

 

Aluna B: E se ali fosse três eu fazia 2x2x2, no caso né? [aluna se refere a 23 no 
lugar de 22]. 

Alfredina: Isso! (GA/DC, 2016) 

 

                                                           
29

 Acomodação e assimilação são termos utilizados por Piaget para explicar a teoria do Construtivismo 

Psicogenético. A assimilação é a incorporação de novos conhecimentos e experiências ou informações à 

estrutura intelectual da criança. Já a acomodação ocorre quando a criança reorganiza sua estrutura mental para 

que ela possa incorporar esses novos conhecimentos, experiências ou informações e transformá-los para se 

ajustarem às novas exigências do meio. (PIAGET 1980 apud LAKOMI 2008) 
30 Trata-se de registros escritos do Diário de Campo (DC) e da gravação de áudio (GA), construídos 
durante a observação. 
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 Nesta explicação, a professora desconsidera o contexto que a pergunta está 

inserida: (
 

 

 
  √ )

 

, uma vez que a aluna se referia a um caso de potência de uma 

potência, sendo a resposta mais adequada: (
 

 

 
)
 

  
(  )

 

  
 
  

 
. 

 Alfredina dá prosseguimento à explicação da resolução do segundo termo do 
produto notável em questão: 

Alfredina: Aí aqui eu to, eu tô com    
  

 
  √ . Isso é o quê? Multiplicação de 

fração: numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Quem é o 

denominador do dois? E de √ ? 

Alunos (maioria): Um (1). Um 

Alfredina: 2 vezes a2 
  

 
? 

Aluno E: 2a4 

Alfredina: 2a2. vezes √ ?        √  . Agora os denominadores: 1 x 2 x 1? É dois. 

[E copia no quadro   
  

 
 √ ] E quanto é(√ )

 
? 

Aluno K: √ .  

Alfredina: √  . Que é? 

Aluno K: 2 

Alfredina: Então fica 
  

 
   

  

 
 √    . Tem como simplificar? 

Alunos (maioria): Sim.  

Alfredina: Então fica 
  

 
     √    . (GA/DC31, 2016) 

 

 É perceptível em sala a resistência que os alunos apresentam ao conteúdo 

Frações, entretanto, mesmo com a dificuldade apresentada, eles não deixam de 

participar. 

Aluno E: Não professor, é    √ , você não simplificou! 

Alfredina: Eu só simplifico o dois com isso [mostra o número dois do 

denominador) e acabou. Posso somar 
  

 
 com a2?Por quê? 

Aluna K: Não, porque a parte literal são diferentes. 

Aluno D: Se fosse um dois [referindo-se ao expoente de a4] dava, né? Ou se 
fosse um quatro no lugar do dois dava para somar, né? (GA/DC, 2016) 

 

A professora não tece comentário sobre o questionamento do aluno D e continua: 

 

Alfredina: Como não é possível somar mais ninguém aqui, o resultado é este  

[aponta para  
  

 
     √    ]. (GA/DC, 2016) 

                                                           
31 Trata-se de registros escritos do Diário de Campo (DC) e da gravação de áudio (GA), construídos 
durante a observação. 
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 Mesmo os alunos apresentando dificuldades importantes de compreensão de 

conteúdo matemático como foi o caso dos alunos D e E, a professora não foi capaz de buscar 

estratégias diferenciadas e didáticas visando uma melhor compreensão da matemática 

apresentada. Fica claro uma metodologia em que ela mesma apresenta e dá resposta para as 

questões. A professora não percebe estados emocionais gerados pelos conflitos cognitivos, 

não percebe que a não compreensão por parte de alguns pode criar um clima não favorável à 

aprendizagem. 

 Outras manifestações de estados emocionais, ainda mais explícitos, foram 

perceptíveis durante a Observação Participante, entretanto a professora Alfredina parece não 

se importar com estes estados.  Há 22 alunos em sala. Os alunos P e S são reprimidos pela 

professora por conversarem sobre assuntos não relacionados ao conteúdo. Após a 

reclamação, ambos passaram o restante da aula girando o caderno na ponta da caneta e com 

alto grau de dispersão. Um deles já tinha cochilado os 15 minutos iniciais da aula. Outras três 

alunas também apresentaram olhares e pensamentos distantes. Alfredina não se importa 

com a dispersão dos alunos, só se incomoda quando a conversa é retomada.  

 A professora apresenta o segundo caso dos Produtos Notáveis (o quadrado da 

diferença de dois termos) de forma análoga ao primeiro caso:  

 

Alfredina: Vamos ver o comportamento dele agora para a subtração. [...] agora eu 
tenho o quadrado da diferença, já é o segundo caso. A gente vai estudar 5 [casos]. 
Certo? 

Aluno E: Tem mais de 5, professora? 

Alfredina: Que a gente vai estudar é só 5. 

Alunas C e B: Só 5, só, só, só! [ironizando a professora de maneira amigável] 

Alfredina: Esse aqui é quase igual o outro, vai mudar um detalhe, certo? O detalhe 
é o seguinte: vai ser o jogo de sinais. Isso aqui [anota no quadro (a - b)2] é 
equivalente a (a - b).(a - b). Só que na outra vez eu estava com tudo positivo, agora 
eu tenho dois negativos. E como é que vai ficar? (GA/DC32, 2016) 

 

 
 Novamente, a professora resolve pela técnica da distributividade o segundo 

caso e consegue a participação da maior parte da turma nessa resolução. Mobiliza até 

os alunos P e S que apresentavam-se muito dispersos. 

 

                                                           
32 Trata-se de registros escritos do Diário de Campo (DC) e da gravação de áudio (GA), construídos 
durante a observação. 
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Professora Alfredina: Esse é o resultado do quadrado da diferença [aponta para 
a2 - 2ab + b2 escrito no quadro]. O que é que muda em relação ao quadrado da 
soma? É só esse sinal aqui oh! [e aponta para o sinal negativo do termo do 
meio]. Então vai ser sempre o primeiro termo ao quadrado; em vez de dois, como no 
outro, vai ser menos dois... menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo 
termo, mais o segundo termo ao quadrado[...] O sinal do meio é sempre negativo, 
sempre! Essa é a estrutura de qualquer subtração de dois termos ao quadrado.  

Aluna R: Oh professora essas contas só podem ser levadas ao quadrado? Ou pode 
ser ao cubo também? 

Aluna C: Não, tem ao cubo também. 

Alfredina: Vamos ao cubo também! 

Aluna R: Ai meu Deus! (GA/DC, 2016) 
 

 
 

 A aluna R apresenta-se entediada e sem motivação e a professora parece não 

se importar com sua reação. Entretanto, “a compreensão das expectativas, das 

crenças, que os estudantes trazem para a aula de matemática poderiam ser um 

primeiro passo na aprendizagem“ (CHACÓN, 2003, p.86). 

 Alfredina dá prosseguimento à sua aula: 

 
Alfredina: Então o que que acontece toda vez que você tiver a estrutura disso aqui: 
a subtração de dois termos elevada ao quadrado, você não precisa desenvolver isso 
tudo aqui: abrir, distribuir e somar. Você já pode chegar direto no resultado. Nada 
lhe impede, se você se esquecer do resultado de fazer a conta aqui. Mas são estruturas 
que valem a pena decorar porque você utiliza muito. 
 
Aluno E: Decorar o quê? Peraê! 
 
Alfredina: Esse resultado aqui. Você sempre vai ter essa estrutura. 
 
Aluno E:  Pra que decorar se eu posso fazer a conta? 
 
Aluna B: Aiiii! Não decora não! Deixa quieto, deixa quieto! [a aluna demonstra-
se impaciente com o colega] 
 
Aluna K: Porque é mil vezes mais fácil! 
 
Aluno S: É mais fácil tu decorar que ter que fazer a conta. (GA/DC33, 2016) 
 

 O questionamento do Aluno E “Pra que decorar se eu posso fazer a conta?” não é bem 

aceito pela professora, muito menos pelos seus colegas que acreditam ser mais fácil a 

aprendizagem mecânica do conteúdo. Neste sentido, percebemos que a prática da 

professora Alfredina não está ancorada em contextos sociais que mostrem claramente 

                                                           
33 Trata-se de registros escritos do Diário de Campo (DC) e da gravação de áudio (GA), construídos 
durante a observação. 
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as relações existentes entre conhecimento matemático e realidade. Isso acarreta em 

seus alunos a sensação de que a Matemática é uma matéria difícil e que seu estudo se 

resume em decorar uma série de fatos matemáticos, sem compreendê-los e sem 

perceber suas aplicações e que isso lhes será de pouca utilidade. Conforme mostra os 

PCN’s: 

Tal constatação os leva a assumir atitudes bastante negativas, que se 
manifestam no desinteresse, na falta de empenho e mesmo na pouca 
preocupação diante de resultados insatisfatórios ou nos sentimentos de 
insegurança, bloqueio e até em certa convicção de que são incompetentes 
para aprendê-la, o que os leva a se afastar da Matemática em situações na 
vida futura (BRASIL, 1999, 79).  
 
 

 Após perceber a expressão de frustração do Aluno E, a professora justifica o 

porquê de se decorar a estrutura dos Produtos Notáveis: 

 

Alfredina: Imagine que eu tenha a seguinte oh. ((x+y) - c)2. Agora imagine o 
trabalho que isso iria dar se você desenvolver isso aí tudo. Certo? Só que você tem 
aqui a forma estrutural dele. Você pode considerar isso aqui como um número só [x 
+ y]. Então vai ficar (x +y)2 - 2(x+y).c + c2 . O primeiro ao quadrado não é um 
Produto Notável? Qual? E como fica? 

Alunos (maioria): Sim. É o de adição. Fica: x2 +2xy + y2. 

Alfredina: Isso aqui dá para resolver? [-2(x+y).c] 

Aluna R: Fazendo chuveirinho! 

Alunos (e maioria): -(2x -2y) . c 

Alfredina: Ainda falta operar o c. 

Alunos (maioria): -2xc -2yc (GA/DC, 2016) 
 
 

 Alfredina realiza a resolução do Produto Notável acima com ajuda de seus 

alunos, resultando em x2 +2xy + y2 -2xy -2yc +c2. Em seguida, pede-lhes para em casa, 

resolver o mesmo exemplo apenas pela técnica da propriedade distributiva.  

 

Alfredina: Tenta desenvolver sem os Produtos Notáveis para você ver o trabalho 
que ele vai lhe dar.  

Alunos (maioria): Ôh professora! Ôh! 

Alfredina: É uma ferramenta que vale muito a pena decorar. Certo? Com o tempo, 
você vai utilizar tanto que você vai aprender! (GA/DC, 2016) 

Aluna R: Só tem letra ou vai ter números também? 

Alfredina: Normalmente, a gente vai trabalhar com letras, até porque se eu 
colocasse números aqui você poderia somar, por exemplo (3-2)2 . 3 - 2 = 1 e 1 ao 
quadrado é 1. Não precisaria utilizar a regra. 
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 Em seguida, a professora mostra um contraexemplo de estrutura apresentada 

do primeiro caso: (-a - b)2. 

 
Alfredina: Eu não tenho fórmula para isso oh! Se aparecer (-a - b)2. Não tenho 
fórmula para isso aqui, porém vocês concordam que isso [aponta para (-a - 
b)2 ] é a mesma coisa disso [aponta para (a + b)2]? 

 

Depois de uma pausa, algumas alunas respondem: 

 

Alunas B e K: É 

Alfredina: Quanto é que dá -1 ao quadrado? 

Aluno E:  Do... dois. Menos dois. 

Aluno G: Dá um! 

Alfredina: Dá um! (-1) vezes (-1). 1 vezes 1? 1. Menos com menos? Mais. Então, 
esse caso aqui [aponta para (-a - b)2 ] ele pode cair no mesmo resultado desse caso 
aqui [aponta para (a + b)2]. Menos um ao quadrado é igual a mais um, e um vezes 
qualquer coisa é ? 

Aluna K: Qualquer coisa. 

Alfredina: Eu acabo recaindo no caso da soma, certo? Então com isso eu consigo 
esgotar todos os casos, ok? Quais as possibilidades para os dois números? Ou os dois 
são positivos, ou um é positivo e outro é negativo, ou os dois são negativos. Em 
forma geral, a análise os dois casos: (a + b)2  e (a -b)2.  Não muda só o sinal aqui? O 

primeiro e o último termo são fixos. Então a resolução dos dois casos fica    
       . O que é que muda? 

Alunos (maioria): Só o sinal do dois. (GA/DC34, 2016) 

 

 De todos os assuntos conversados na aula, a avaliação é o que gera mais 

tensão entre o relacionamento alunos/professor. A impressão que se tem é de a 

avaliação ser utilizada como instrumento de punição e repressão do professor. 

 

Aluna K: Oh professor o que vai cair na prova dessa unidade? Vai tá fácil né? 

Alfredina: Vai depender do comportamento de vocês. 

Aluna C: Oh a gente está quieto, viu?! 

Aluna K: Oh professora a gente está participando da aula 

Aluna C: A gente está participando 

Alfredina: Eu to vendo a conversa aí. [ E sorri] 

Aluna C: Cale a boca, povo! 

Aluna K: Geeeenteee, faz silênciooo!  

                                                           
34 Trata-se de registros escritos do Diário de Campo (DC) e da gravação de áudio (GA), construídos 
durante a observação. 
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Aluna J: Oh véi, silêncio!!! 

Aluna B: Poh vei, só faltam quinze dias para prova! 

  
 Nesta perspectiva, McLeod (1989) salienta que se a interrupção, o bloqueio e, 

consequentemente, em alguns momentos, o erro fossem vistos como processo da 

aprendizagem e não como produto final, algumas emoções que surgissem diante das 

provas pudessem ser evitadas e outras, bem mais controladas. Controlar as emoções, 

dentro da resolução de problemas, é entender que interrupções e bloqueios fazem 

parte do processo de resolução e não são indicativos para o abandono da ação citada. 

 Em seguida, como os alunos aparentam compreender o assunto, a professora 

introduz dois novos casos, o produto da soma pela diferença, e o cubo da soma de 

dois termos, de maneira análoga aos anteriores. A aula segue nos moldes do que aqui 

foi exposto, caracterizado pela utilização exclusiva do quadro, do livro, do caderno e 

tendo o professor como protagonista, ou seja, falando o tempo todo, na tentativa de 

“transmitir” o conteúdo aos alunos. Chega um determinado momento que os alunos 

se cansam e a conversa entre eles se intensifica e a professora solicita por silêncio e 

novamente a avaliação é relembrada como ato punitivo. 

 

Aluna K: Gente, faz silêncio por causa do teste! 

Alfredina: Agora vamos ver o cubo da soma entre dois termos. Bora, silêncio!!! 
Como todo mundo é positivo... 

Aluno E: Eu não! Risos 

Alfredina: ...não precisamos preocupar muito com jogo de sinais. Então o que vai 
acontecer... o que é isso aí? [aponta para (a + b)3]. (a + b). (a + b). (a + b). Só que 
(a + b). (a + b) eu conheço o resultado, então posso aplicar. Quem é (a + b)2? 

Alunos (maioria): a2 + 2ab +b2. 

Alfredina: Só que isso tudo está multiplicado por (a +b). Que eu não tenho o 
resultado ainda... vou ter que fazer. Como é que vai ficar? (GA/DC35, 2016) 

 

 A turma volta a participar intensamente da resolução do exemplo proposto e 

em nenhum momento os alunos apresentam temor pelo erro.  

 

Alunos E: No outro teste eu errei tudo, tudo! 

                                                           
35 Trata-se de registros escritos do Diário de Campo (DC) e da gravação de áudio (GA), construídos 
durante a observação. 
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Alfredina: Então esse aqui é o resultado [aponta para a3 + 3.a2.b +3.a.b2 + b3]. 
Qual o resultado do cubo da soma? O primeiro termo ao cubo, mais três vezes o 
primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais três vezes o primeiro vezes o segundo ao 
quadrado, mais o segundo termo ao cubo. Certo? 

Aluna R: Este daí aumentou. 

Aluna K: Mas não tem nenhum difícil não. Tá tudo fácil! Eu aprendi tudo. 

Aluna B: É fácil. 

Alunos R: É fácil mesmo! 

Alfredina: Vamos ver o que muda quando for negativo. Ele vai tá assim oh: (a - b)3. 
Que é igual a (a -b)2.(a -b). Quem é o resultado desse? [aponta para (a -b)2] 
(GA/DC, 2016) 

 

  

A resolução desse último caso se dá de maneira análoga aos casos anteriores: 

 

Alfredina: O resultado da soma os sinais são todos positivos e neste caso? [aponta 
para o resultado a3 -3.a2.b +3.a.b2 - b3] 

Alunos (maioria): Positivo, negativo, positivo, negativo. 

Aluna B: Hãm, o quê? [há uma expressão facial de desespero da aluna] 

Aluna K: Dá o mesmo resultado, só muda os sinais. 

Alfredina: Quando é negativo há uma alternância de sinais. 

Aluna B: Aaaah, entendiiiii! [a  expressão facial de satisfação] 

Alfredina: Vou compactar as duas fórmulas. Então fica: a3   3.a2.b +3.a.b2   b3. 
Então, esses são os 5 casos de Produtos Notáveis: (a  b)2; (a  b)3 e (a+b).(a-b). 

Aluna E: Ah, então tem 6!Peraê, oh... 

Alfredina: Bora contar: o quadrado da soma; o quadrado da diferença; o produto da 
soma pela diferença; o cubo da soma e o cubo da diferença. Nessa forma compactada 
ou você lê a linha de cima ou você lê a linha de baixo. Dúvidas? 

Alunos (maioria): Nãoooo. (GA/DC36, 2016) 

 
 A professora aplica alguns exercícios (ver Anexo B) do livro didático adotado: 

Matemática - Coleção Athos, para classe (páginas 166, 168 e 170). Os alunos iniciam a 

resolução da primeira questão, similar às expostas pela professora em sala, que exige 

a reprodução mecânica do resultado, sendo desnecessária a reflexão de um contexto. 

O desinteresse e as dificuldades dos alunos são perceptíveis, surgindo em sala uma 

onda de conversas paralelas. 

 Uma aluna com excesso de timidez solicita a ajuda de Alfredina, mas ela não a 

escuta. Em seguida, um dos alunos que estava girando o caderno na ponta da caneta, 
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caminha em direção à professora para tirar uma dúvida: “Por que o caderno não cai com 

o giro quando a caneta tá no meio?”. Ela pergunta se ele já tinha ouvido falar em 

baricentro e nesse momento a turma inteira presta atenção na explicação da 

professora. Este é o primeiro momento da aula em que acontece uma situação rica, 

no sentido de Font (2005), que “implica tanto a contextualização como a globalização 

do conteúdo”. (p.02)  

 Mesmo aparentando ter compreendido a parte conceitual dos Produtos 

Notáveis, os alunos tiveram muitas dúvidas na resolução do exercício.  

Aluna K: Eu não estou entendendo, professora! 

Aluno D: A professora é doida, fica passando essas coisas doidas para nós. 

Aluna B: Oh professora, pelo amor de Deus, o que é isso?[fazendo uma expressão 
de aflição] (GA/DC, 2016) 

 

 É importante destacar que a dificuldade pode estar em diferentes contextos, 

mas é principalmente a dificuldade de aprendizagem escolar que leva o sujeito a 

sentimentos de impotência, estresse, desânimo e frustração com o processo de 

aprendizagem matemática (CHACÓN, 2003). Isso porque a escola não é apenas um 

espaço de aprendizagem das ciências, mas também um espaço de cobranças, de 

valores, de diferenças culturais, de olhares reprovadores.  

 Em virtude da dificuldade apresentada, a professora decide resolver algumas 

questões com os alunos. Mas é repreendida pela aluna C:  

 

Aluna C: Ah professora deixa a gente terminar de resolver! [e é ignorada] 
(GA/DC, 2016) 
 

 
 A professora não dá atenção ao desejo da aluna de tentar resolver por ela 

mesma o problema e se volta para o quadro e passa a realizar os cálculos passo a 

passo, quando os alunos voltam a questionar: 

Aluna F: Oh professora eu não to conseguindo fazer a d. 

Aluno J e S: Eu também não. 

Alfredina: Por que você não sabe fazer a D? Quem é seu primeiro termo?E seu 
segundo termo? 

Aluno J: g2 .  

Alfredina: E seu segundo termo? 
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Aluno J: 
  

 
 

Aluno G: É o quadrado da soma! 

Alfredina: Então vamos lá:  (     
 

 
)
 
. Como é que é sua fórmula: O 

primeiro elevado ao quadrado, duas vezes o primeiro vezes o segundo e o 

segundo ao quadrado. Então fica: (  )         
 

 
  (

 

 
)
 

. Quanto é 

(  ) ? 

Alunos (maioria):    

Alfredina: Quanto é        
 

 
? Como é que eu resolvo essa conta? g2 vezes g? 

Alunos (maioria): g3 

Alfredina: Quanto é 2 vezes 1 vezes ½ ? 

Alunas B e K: 2 

Aluno J: vai dar 1 

Alfredina: É igual a 1. 

Alunas K: 1, por que 1? 

Alfredina: Gente, operação com frações, vamos lá... (GA/DC37, 2016) 

 

 Alfredina identifica que a maior dificuldade sentida pelos alunos são os 

problemas que envolvem frações e nesse momento passa a fazer uma revisão do 

conteúdo para depois retomar a resolução do Produto Notável.  

 A partir da segunda questão do exercício proposto, foram cobradas aos alunos 

situações-problemas que, segundo Godino (2002, p.06) ”[...] são as promotoras e 

contextualizadoras da atividade matemática, e junto com as ações (algoritmos, 

operações, procedimentos) constituem o componente prático da matemática, a ação 

dirigida a um fim.” Elas permitiram estabelecer a relação da Geometria com a 

Álgebra e a contextualização do assunto estudado, acarretando o aumento da 

interação aluno/aluno e aluno/professora e diminuindo as conversas paralelas. Os 

estudantes argumentaram sobre suas formas de resoluções e a professora fez o 

atendimento individual quando lhe foi solicitado. 

 As aulas que se seguiram foram marcadas pelas correções de exercícios das 

páginas solicitadas pela professora. As maiores dúvidas dos alunos se concentravam 

às questões que envolviam o produto notável de números fracionários, e a medida 

                                                           
37 Trata-se de registros escritos do Diário de Campo (DC) e da gravação de áudio (GA), construídos 
durante a observação. 
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que a professora teciam as explicações os alunos afirmavam compreender o 

conteúdo.  

Aluno S: Moço, eu to sabendo demais. Eu tõ tão orgulhoso de mim! 

Aluna K: professora, faz mais um exemplo com fração para a gente resolver! 
(GA/DC38, 2016) 

 

 Neste momento nota-se a euforia dos alunos provocada pelo ato de 

aprendizagem. Aprender gera sentimentos de alegrias, conforme Gusmão (2010).  

 A professora Alfredina propõe no quadro a questão (
   

 
  

 

 
)
 

para os alunos 

resolverem: 

Aluna B: Mas, peraê, deixa a gente resolver. [aluno grita, após a perceber a 
intenção da professora em dar a resposta] 

Aluna C: Você não vai colocar uma dessa na prova não, né professora?![referindo-
se ao exemplo envolvendo fração] 

Professora Alfredina: Com certeza! 

Aluno E: Como é que eu faço para este assunto entrar na minha cabeça? 

Professora Alfredina: Estude! (GA/DC, 2016) 
 

 Por fim, a docente propõe a resolução de um desafio: ((   )  (   ) )   

Aluna K: Pelo amor de Jesus! 

Aluna C: Deus me livra! (GA/DC, 2016) 

  

A professora poderia aproveitar a situação de interesse dos alunos, como 

demonstrado pelo aluno S e K, para estimulá-los no processo de aprendizagem, 

entretanto a postura da professora em persistir na cobrança de questões 

descontextualizadas inviabiliza a modificação de crenças de seus alunos a respeito da 

Matemática, contribuindo para o desenvolvimento de atitudes e emoções negativas 

sobre o aprendizado desta área de conhecimento e acentuando a baixa autoestima, a 

rejeição, a fobia e o medo, principalmente do momento avaliativo. (CHACÓN, 2003; 

GUSMÃO, 2010; GODINO, 2011). 

 

                                                           
38 Trata-se de registros escritos do Diário de Campo (DC) e da gravação de áudio (GA), construídos 
durante a observação. 
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3.2.1.a A avaliação da Idoneidade Didática da Prática Matemática (Alfredina) 

 

 Agora, apresentaremos a análise da prática matemática da professora 

Alfredina. Com base nas observações, os juízes atribuíram uma nota para cada 

categoria delimitada: 

 

Quadro 22: Análise da Idoneidade Epistêmica (Alfredina) 

 
Componentes 
de Avaliação 

 
Indicadores para a análise 

Níveis 

Baixo Médio Alto 
Escore mínimo 05 20 35 

Escore médio 10 25 40 

Escore máximo 15 30 45 

Ep. 1 A professora não apresenta formas variadas e 
articuladas de situações - problema na exposição 
do conteúdo Produtos Notáveis (entretanto 
contextualiza outro conteúdo, após um 
questionamento de um aluno). 

 
2 

 
 

 
 

Ep. 2 A professora não procurou explorar o uso dos 
modos de expressão verbal, gráfica, simbólica 
etc. 

1   

 
Ep. 3 

A professora faz uso adequado da linguagem 
matemática, tem clareza e correção de definições 
e procedimentos dentro do nível escolar. 

  9 

 
Ep. 4 

Quase não há estabelecimento de relações 
significativas entre os objetos matemáticos 
(definições, propriedades, proposições etc). 

2   

Ep. 5  A professora pouco promove situações em que 
é explorada a argumentação e o erro dos alunos. 
Ao invés disso ele mesmo propõe as questões e 
ele mesmo as responde. 

 
1 

  

Soma das notas dadas pelos juízes: 15 →BAIXO 
(escore máximo) 

Fonte: Godino (2011). Adaptação e organização nossa  
 

Quadro 23: Análise da Idoneidade Cognitiva (Alfredina) 

Análise da Idoneidade Cognitiva 
 

Componentes 
de Avaliação 

 
Indicadores para a análise 

Níveis 
Baixo Médio Alto 

Escore mínimo 5 20 35 

Escore médio 10 25 40 

Escore máximo 15 30 45 

Cog. 1 A professora explora o conhecimento prévio de 
seus alunos. 

  9 
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Cog. 2 
 

Não há adaptações curriculares para as diferenças 
individuais. 
 

  
    1 

  

A professora, embora realize uma apresentação 
adequada do que propõe, com ênfase nos 
conceitos-chave, pouco reconhece e resolve os 
conflitos de significado dos alunos. 
 

 
 
   2 

  

Utiliza recursos argumentativos com a intenção 
de implicar a participação do aluno, favorecendo 
a comunicação entre os estudantes; entretanto 
pouco contempla momentos nos quais os 
estudantes se responsabilizam pelo estudo 
(exploração, formulação, validação). 
 
 

 
 
 
 

2 

  

 
Cog. 3 

As atividades de ampliação e de reforço, 
realizadas em sala, pouco levam em consideração 
distintos níveis de compreensão e competência. 

 
3 

 
 

 
 

Soma das notas dadas pelos juízes: 17→Transição entre 
o BAIXO e o MÉDIO 

 

Fonte: Godino (2011). Adaptação e organização nossa 
 

Quadro 24: Análise da Idoneidade Mediacional (Alfredina) 

 
Componentes 
de Avaliação 

 
Indicadores para a análise 

Níveis 
Baixo Médio Alto 

Escore mínimo 04 16 28 

Escore médio 08 20 32 

Escore máximo 12 24 36 

 
Med.1 

A professora não faz uso de materiais 
manipulativos concretos e tecnológicos que 
permitem introduzir boas situações, linguagens, 
procedimentos, argumentações adaptadas ao 
conteúdo pretendido. 

 
 

1 

 
 
 

 
 
 

Med.2 A organização da turma (o número e a 
distribuição dos alunos) é adequada para o 
processo instrucional pretendido. 

 
 

 
 

 
9 

 
 
 
Med.3 

O tempo é suficiente para o ensino pretendido, 
entretanto a professora não explora esse tempo 
para colocar os alunos no centro da 
aprendizagem, dando-lhes espaço para resolver 
por eles mesmos os problemas e ao invés disso é 
ela quem tem todo o protagonismo. Parece haver 
uma preocupação da professora em esgotar o 
conteúdo no tempo da aula. 

 
 

3 
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Med.4 

A estratégia da professora se resume em 
apresentar o conteúdo de forma expositiva e 
utilizando apenas o quadro e o livro do aluno, 
não sendo, portanto, adotadas diferentes 
estratégias e metodologias para comunicar os 
conteúdos planejados e argumentar sobre eles. 

1   

Soma das notas dadas pelos juízes: 14 → Transição entre 
o BAIXO e o MÉDIO 

Fonte: Godino (2011). Adaptação e organização nossa 
 

Quadro 25: Análise da Idoneidade Interacional (Alfredina) 

 
 

Componentes 
de Avaliação 

 
Indicadores para a análise 

Níveis 
Baixo Médio Alto 

Escore mínimo 07 28 49 

Escore médio 14 35 56 

Escore máximo 21 42 63 

 
 

Int.1 
Interação 
professor
-aluno 

A professora propõe uma apresentação adequada 
do tema enfatizando os conceitos chaves do tema 
(apresentação clara e bem organizada), mas é 
constante a reclamação dos alunos por falar 
rápido. 

  
 
4 

 

Ela pouco reconhece e resolve os conflitos dos 
alunos (faz perguntas adequadas e respostas 
adequadas, etc.). 

 
3 

  

Faz uso de poucos recursos retóricos e 
argumentativos para implicar e captar a atenção 
dos alunos, facilitando a inclusão dos mesmos na 
dinâmica da classe. 

 4  

Int.2 
Intera 

ção 
aluno-
aluno 

A professora pouco favorece o diálogo e 
comunicação entre os estudantes. 
 

  
4 

 

Trata de convencer a si mesmo e aos demais da 
validade de suas afirmações, conjecturas e 
respostas, apoiando-se em argumentos 
matemáticos.  
 

  
5 

 
 

Não incentiva a inclusão no grupo.  1   

 
Int.3 

A professora não contempla momentos em que os 
estudantes assumem a responsabilidade do 
estudo (apresenta questões e planeja soluções). 
Explora exemplos e contraexemplos para 
investigar e conjecturar, mas não usa uma 
variedade de ferramentas para pensar, 
estabelecer conexões, resolver problemas e 
comunicá-los. 

 
2 
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Soma das notas dadas pelos juízes: 23 → Transição entre 

o BAIXO e o MÉDIO 

Fonte: Godino (2011). Adaptação e organização nossa 
 

Quadro 26 – Análise da Idoneidade Afetivo-emocional (Alfredina) 

 
Componentes 
de Avaliação 

 
Indicadores para a análise 

Pontuação 
Baixa Média Alta 

Escore mínimo 5 20 35 

 Escore médio 10 25 40 

 Escore máximo 15 30 45 

 
 

Af.1 
 

A professora não propõe situações para valorizar 
a utilidade da matemática na vida cotidiana e 
profissional.  

1  
 

 

As tarefas nem sempre despertam o interesse dos 
alunos. 

 
 

 
4 

 

 
Af. 2 

 

A professora, em ocasiões, estimula a 
participação dos alunos nas atividades, à 
perseverança, responsabilidade. 

 
 
 

 
 
6 

 
 
 

 
Af. 3 

Por não se dar conta dos estados emocionais, não 
é frequente a promoção da autoestima para criar 
gosto pela matemática ensinada.  

 
2 

  

A professora não valoriza a qualidade de estética 
e precisão da Matemática.  

1   

Soma das notas dadas pelos juízes: 14→ BAIXO  
(entre os escores 

médio e máximo) 

Fonte: Godino (2011). Adaptação e organização nossa 
 
 

Quadro 27: Análise da Idoneidade Ecológica (Alfredina) 

 
Componentes 
de Avaliação 

 
Indicadores para a análise 

Pontuação 
Baixa Média Alta 

Escore mínimo 5 20 35 

 Escore médio 10 25 40 

 Escore máximo 15 30 45 

 
Ec.1 

 

Os conteúdos, sua implementação e a avaliação 
correspondem com as diretrizes curriculares. 

 
 

 
6 

 
 

 
Ec. 2 

 

Não há integração de novas tecnologias 
(calculadoras, computadores, TIC etc.), no projeto 
educativo. 

 
1 

 
 

 
 

 
Ec. 3 

Da forma abordada, os conteúdos pouco 
contribuem na formação sócio-profissional dos 

 
2 
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estudantes.  
      

Ec. 4 
Não é nítida a contemplação de valores 
democráticos e o pensamento crítico.  

 
2 

 
 

 
 

 
Ec. 5 

Os conteúdos não se relacionam com outros 
conteúdos intra e interdisciplinares. 

 
1 

 
 

 
 

Soma das notas dadas pelos juízes: 12 →BAIXA 
(entre os escores 

médio e máximo) 

Fonte: Godino (2011). Adaptação e organização nossa 
 

 Conforme expomos acima, todos os indicadores contemplados pela professora 

foram pontuados e avaliados em nível baixo (1 a 3 pontos), nível médio (4 a 6) e nível 

alto (7 a 9) por uma nota consensual fornecida pelo o grupo de juízes (formado por 

três especialistas em Educação Matemática). Com base na análise realizada, 

apresentaremos agora a representação gráfica referente à avaliação da Idoneidade 

Didática da Prática Matemática, da Professora Alfredina: 

 

Figura 8 - Gráfico dos indicadores de análise da Idoneidade Didática - Professora 
Alfredina 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Godino (2002). Redesenho nosso 

 

3.2.1.b. A avaliação da Idoneidade Afetivo-emocional e sua interação com as outras 
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idoneidades 

  

 Com base na Categoria de análise que relaciona a Idoneidade Afetivo-

emocional com os demais critérios do CID, avaliamos os aspectos emocionais 

presentes na prática da professora Alfredina: 

 

 

 

 

 

Quadro 28 – Análise da Idoneidade Afetivo-epistêmica (Professora Alfredina) 

 
 

Componentes 
de Avaliação 

 
Indicadores para a análise 

Pontuação 
Baixa Média Alta 

Escore mínimo 02 08 14 

Escore médio 04 10 16 

Escore máximo 06 12 18 

 
 
 
 
 
 
 
Af./Ep. 

Por não utilizar outras estratégias de 
apresentação do conteúdo, parece que a 
professora demonstra fragilidade na 
compreensão da Matemática que a impede de 
fazer a transposição didática necessária (no 
sentido de Brousseau, 1986). 
 

 
 
 

02 

  

Embora haja uma tentativa de envolver os alunos 
no contexto da aprendizagem e de fazer uso de 
objetos matemáticos de forma adequada, não 
houve uma preocupação de articular este 
conteúdo a outros contextos, nem da própria 
matemática, de modo a provocar o gosto pela 
matemática.     

 
02 

  

Soma das notas dadas pelos juízes: 04  →BAIXA 
(escore médio) 

Fonte: Godino (2011). Redesenho e organização nossa. 

 

Quadro 29 – Análise da Idoneidade Afetivo-cognitiva (Professora Alfredina) 

 
 

Componentes 
de Avaliação 

 
Indicadores para a análise 

Pontuação 
Baixa Média Alta 

Escore mínimo 03 12 21 

Escore médio 06 15 24 

Escore máximo 09 18 27 
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Af./Cog 

O conteúdo do estudo, na maioria das vezes, não 
faz sentido para os estudantes. 

3   

Embora os conhecimentos prévios sejam tomados 
como ponto de partida, os alunos pouco são 
incentivados a refletir sobre seus pensamentos e 
raciocínio, durante todo o processo.   

 4  

As  tarefas não são representativas da 
aprendizagem pretendida e não deixam os alunos 
confiantes em suas habilidades, como se nota 
quando eles remetem ao conteúdo ser cobrado na 
prova. 

 
 

2 

  

Soma das notas dadas pelos juízes: 09  →BAIXO  
(Escore máximo) 

Fonte: Godino (2011). Redesenho e organização nossa. 

Quadro 30 – Análise da Idoneidade Afetivo-mediacional (Professora Alfredina) 

 
 

Componentes 
de Avaliação 

 
Indicadores para a análise 

Pontuação 
Baixa Média Alta 

Escore mínimo 04 16 28 

Escore médio 08 20 32 

Escore máximo 12 24 36 

 
 
 
 
 
 
Af./Med. 
 

As definições e propriedades não são 
contextualizadas. 

 
1 

  

O professor não faz uso de materiais 
manipulativos e informáticos que induz 
mudanças positivas no conteúdo, nos modos de 
interação, motivação e aprendizagem alunos. 

 
 
     1 

  

O número de alunos é adequado, entretanto as 
condições da aula não motivam os mesmos. 

  
   5 

 

O tempo estipulado (presencial e não presencial) 
é suficiente para o ensino pretendido, entretanto 
o professor não o utiliza para ajudar a resolver os 
conflitos cognitivos que surgem e nem para 
motivar os alunos. 

  
 

6 

 

Soma das notas dadas pelos juízes: 13 →Transição entre 
o BAIXO e o MÉDIO 

Fonte: Godino (2011). Redesenho e organização nossa. 

 

Quadro 31 – Análise da Idoneidade Afetivo-interacional (Professora Alfredina) 

 
 

Componentes 
de Avaliação 

 
Indicadores para a análise 

Pontuação 
Baixa Média Alta 

Escore mínimo 08 32 56 

Escore médio 16 40 64 

Escore máximo 24 48 72 
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Af./Int. 

As tarefas propostas pela professora pouco 
promovem o acesso, a participação e a 
perseverança de todos os alunos; e pouco 
possibilita as interações e o diálogo: 
professor/alunos e aluno/aluno.  
 

 
 

3 

  

A professora quase não favorece a inclusão no 
grupo e a autonomia dos estudantes.  

2   

A postura do professor parece não permitir aos 
alunos modificarem suas crenças a respeito da 
Matemática e com elas deflagrarem atitudes e 
emoções positivas sobre o aprendizado, 
promovendo a autoestima, evitando a rejeição, 
fobia e medo. Um exemplo disso é o temor pela 
prova.   

1   

A professora nem sempre busca chegar a um 
consenso com base no melhor argumento. 

 4  

A professora pouco reconhece e resolve os 
conflitos dos alunos.  

2   

Algumas vezes, explora o erro como o melhor 
meio para se chegar ao aprendizado. 

 6  

Em ocasiões, nota-se um professor dedicado e 
compreensivo com seus alunos. 

  7 

Quase não propõe situações que permitem 
valorizar a utilidade da Matemática na vida 
cotidiana e profissional. 

2   

Soma das notas dadas pelos juízes: 27 → Transição entre 
o BAIXO e o MÉDIO 

Fonte: Godino (2011). Redesenho e organização nossa. 

 

 

Quadro 32 – Análise da Idoneidade Afetivo-ecológica (Professora Alfredina) 

 
 

Componentes 
de Avaliação 

 
Indicadores para a análise 

Pontuação 
Baixa Média Alta 

Escore mínimo 03 12 21 

Escore médio 06 15 24 

Escore máximo 09 18 27 

 
 
 
 
 
 

A professora não usou o conhecimento 
matemático de modo a contemplar a intra e 
interdisciplinaridade, visando proporcionar ao 
aluno uma melhor percepção e interesse pela 
matemática. 

 
 

1 

  

A professora atende em parte a proposta    
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Af./Ec. curricular da escola e o modo como conduz a 
classe pouco motiva a participação do alunado. 

4 

A professora, não deixa nítido o resgate de 
valores, a ética e as contribuições da Matemática 
para a boa formação dos estudantes. 

 
2 

  

Soma das notas dadas pelos juízes: 07 →BAIXA 
(Entre os escores 
médio e máximo) 

Fonte: Godino (2011). Redesenho e organização nossa. 

 
 
 Com base nos quadros de análise acima e da avaliação do critério 

afetivo/emocional, construímos um novo gráfico com a intenção de demonstrar o 

nível de interação da avaliação afetiva com os demais critérios, presentes na prática 

da professora Alfredina. 

 

Figura 9: Gráfico dos indicadores de análise da Idoneidade Afetivo-Emocional com 

os demais critérios do CID (Professora Alfredina) 

 

 

 

 

 

 

 

              

        

 

 

 

 

 

Fonte: Godino (2002). Redesenho nosso 
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3.2.2. Professora Betânia 

  

 A professora Betânia inicia a abordagem do conteúdo Produtos Notáveis, 

alertando seus alunos que a falta de domínio desse conteúdo compromete tanto a 

aprendizagem do próximo assunto (Fatoração) como todos os outros que estudarão 

no 9º ano e demais séries da Educação Básica. Em seguida, ela dá prosseguimento à 

conceituação do assunto: 

 

Professora Betânia: Vamos começar o conteúdo falando justamente da expressão 
“Produtos Notáveis”. Vamos ver o significado: primeiro o que é produto? Mul-ti-
pli-cação. O resultado de uma multiplicação... é uma multiplicação. Notável... O que 
é notável? 

Aluno : É que se destaca... 

Professora Betânia: É uma coisa que se destaca... é uma coisa que se diferencia das 
outras. Então os produtos notáveis, no contexto aqui, né? de polinômios, são aqueles 
produtos que mais vezes acontece, viu?! [...] A partir de agora... Lá no 9º ano, no 1º 
ano, no 2º e no 3º vocês vão ver inúmeras vezes, tanto produtos notáveis quanto 
fatoração. [...](GA/DC39, 2016) 

 

 Diferentemente da professora Alfredina, a professora Betânia aborda apenas 

três produtos notáveis, conforme é cobrado nos livros didáticos da atualidade, e 

comenta o fato para seus alunos, mas não justifica o porquê da exclusão dos outros 

dois casos: 

Professora Betânia: Quando eu estava aí no lugar de vocês, a gente via lá era... 
cinco produtos notáveis. Para vocês agora são destacados aí apenas três... 

Aluna : Ainda tá muito, professor! [brinca a aluna] 

Aluno : Só isso né?  

Professora Betânia: Nós vamos analisar direitinho esses três produtos notáveis, 
tá? Como os produtos notáveis são aqueles que se destacam, esse conteúdo é dado 
para que a gente tenha um atalho, é uma maneira mais rápida de se chegar a 
algumas multiplicações envolvendo polinômios. É um atalho... Assim como a 
multiplicação não é um atalho de uma adição com parcelas iguais: se a gente tem oh: 
8 + 8 + 8 +8. Precisa a gente somar? 

Alunos (maioria): Não ! 

Professora Betânia: A gente simplesmente vai... 

Alunos (maioria): 8 x 4 

Professora Betânia: 8x4? 

Alunos (maioria): 32 

                                                           
39 Trata-se de registros escritos do Diário de Campo (DC) e da gravação de áudio (GA), construídos 
durante a observação. 
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Professora Betânia: Não agiliza nossa vida?  

Alunos (maioria): Sim. 

Professora Betânia: Os produtos Notáveis também vão agilizar e muito...  

Aluno : Então se for desse jeito... vai ser bom! 

Professora Betânia: No comecinho tem aquelas dificuldades ali, em pegar 
direitinho as regras, mas depois deslancha...se empenhando...deslancha e vai 
encontrar facilidade na resolução de expressões envolvendo polinômios, tá certo? 
(GA/DC40, 2016) 
 

 Para introduzir o novo assunto, a professora além de explorar os 

conhecimentos prévios dos estudantes, argumenta também a importância e sentido 

de se aprender tal conteúdo.  

Professora Betânia: Vamos lá aos três Produtos Notáveis. O primeiro é o que mais 
aparece que é oh: o quadrado da soma de dois termos [e copia no quadro]. Uma 
situação aqui oh: (x + y)2. O que que é isso daqui gente? O quadrado de uma soma. 
De quantos termos? 

Alunos (maioria): Dois. 

Professora Betânia: Dois termos, tá bom? Oh... assim como na [multiplicação], 
lembra do que eu falei aqui, a gente pode resolver aqui somando 8 + 8 +...,não é? 
Pode resolver assim. Os Produtos Notáveis a gente pode resolver também usando 
outras técnicas senão... que não seja as regras lá de produto notável, oh: (x + y)2 é a 
mesma coisa de o que gente? 

Alunos (maioria): (x + y). (x +y) 

Professora Betânia: Isso... (x + y)2 é... ele vezes ele mesmo, certo? Pronto! Vamos 
resolver essa situação aqui utilizando... 

Alguns alunos: O chuveirinho. 

Professora Betânia: O chuveirinho que é a distributiva. Tá certo?Vai dá quanto? 
[e aponta para (x + y). (x +y)].  

Alunos (maioria): x² + xy +yx + y² 

Professora Betânia: Somando aí, o que a gente obtém? x² +... 

Alunos (maioria): + 2xy 

Professora Betânia: Muito bem! 

Alunos (maioria): + y² 

Aluna ϵ: Oh, por que 2xy? [expressão de insatisfação] 

Aluno : Não poderia ser elevado não né? [Referindo-se ao 2xy] 

Aluna Y: Isso que eu ia falar... 

Professora Betânia: Não, é soma... e o que a gente faz na soma? Soma os 
coeficientes e conserva... 

Alunos (maioria): a base! 

Professora Betânia: A parte literal. Conserva a parte literal, certo?  

                                                           
40 Trata-se de registros escritos do Diário de Campo (DC) e da gravação de áudio (GA), construídos 
durante a observação. 



115 

 

Aluno : Entendi! 

Aluna ϵ: Aaaah!!! [ a aluna retoma com a expressão de satisfação] (GA/DC41, 
2016) 
 

 É perceptível que, ao longo da exposição conceitual, a professora evita o 

desenvolvimento do obstáculo emocional em sala de aula: os alunos não apresentam 

temor pelo erro.  Neste sentido, o erro não é visto nessa prática como algo a ser 

evitado e/ou punido, mas sim como uma das etapas para o processo de construção 

do conhecimento, uma vez que, segundo a perspectiva construtivista, a evolução da 

inteligência e do conhecimento provém de situações perturbadoras, conforme 

defendem Gusmão; Emerique (2000).  

 A conexão intradisciplinar também é contemplada no momento que esta 

profissional utiliza a Geometria como suporte para explicar e dá sentido aos 

conceitos algébricos: 

 
Professora Betânia: Nós resolvemos essa multiplicação aqui oh: [e aponta para (x 
+ y). (x +y)] algebricamente, a gente utilizou a propriedade distributiva. Os 
gregos... eles não usavam... a gente, pelo menos esse aqui, a gente vai responder essa 
multiplicação aqui [...] também na maneira geométrica, da maneira gráfica... nós 
vamos encontrar essa multiplicação aqui não utilizando a distributiva, mas 
utilizando o quê? Gráficos... que vocês terão, inclusive, atividades assim...com 
gráficos. Olha só... [e desenha no quadro a ] 

 

Figura 10: Representação geométrica feita no quadro pela professora Betânia 

              

  
 
 
 
                                                                        

 
Fonte: Criação com base no esquema feito pela professora 

 

Professora Betânia: Isso é um quadrado: nesse intervalo mede x, nesse 
intervalo mede y, esse intervalo mede y e esse aqui mede x, ok? [referindo às 
medidas lados do quadrado desenhado. É... é um quadrado , né? Então os 
lados os quadrados são iguais, é claro! Então quanto mede esse lado aqui, 
gente? 

Alunos (maioria): xy 

                                                           
41 Trata-se de registros escritos do Diário de Campo (DC) e da gravação de áudio (GA), construídos 
durante a observação. 
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Professora Betânia: xy? 

Aluna ϵ: Isso! 

Professora Betânia: Quanto é que mede aqui? {referindo-se ao lado da base] 

Alunos (maioria): x + y  

Professora Betânia: olha só... se a gente quer encontrar a área desse 
quadrado aqui a gente [e aponta para o todo] vai multiplicar... 

Alunos (maioria): (x + y) vezes (x + y)  

Professora Betânia: só que isso nós fizemos aqui algebricamente, nós vamos 
descobrir o quadrado da soma de dois termos geometricamente. E aí o que a 
gente vai fazer? Descobrir a área de cada uma dessas regiões para depois 
somá-las, não é, Seu Thiago42?”, [e aponta para os dois quadrados e os dois 
retângulos que o quadrado maior abrange].  

Aluna ϵ: Êh Tiagão... (GA/DC43, 2016) 

 

 Embora a professora parece não ter a intenção de antecipar as respostas, em 

ocasiões ela acaba o fazendo. Entretanto, fica claro em todas as suas ações 

empreendidas o desejo que ela tem de o aluno participar do diálogo. A todo o 

momento os alunos são questionados e, na maioria das vezes, suas perguntas são 

respondidas com outra pergunta, buscando estimular o raciocínio lógico e a 

autonomia dos discentes, além de evitar o que Brousseau (1986) denominou de Efeito 

Topázio44.  

 Além disso, é mínimo o grau de dispersão dos alunos no momento da 

exposição participada do conteúdo. E mesmo quando isso ocorre, a professora tem o 

cuidado de chamar a atenção para si: “Não é, Seu Aluno π?”, “Fique atenta, Aluna Σ!”, 

“Presta atenção nisso aqui, Aluna ∆!”. 45 

 Com a resolução do questionamento anterior os alunos perceberam que o 

cálculo desenvolvido com a propriedade distributiva nada mais era que a soma das 

áreas de cada parte decomposta no quadrado maior. 

                                                           
42 Nome fictício dado ao aluno. 
 
43 Trata-se de registros escritos do Diário de Campo (DC) e da gravação de áudio (GA), construídos 
durante a observação. 
44 Durante a prática pedagógica da matemática podemos observar certas situações em que o aluno 
sente-se bloqueado diante da dificuldade momentânea de resolver um problema. Diante dessa 
dificuldade do aluno, o professor pode ser levado a tentar acelerar a aprendizagem, antecipando o 
resultado que deveria ser alcançado pelo esforço do próprio aluno. Brousseau denominou essa 
situação como efeito Topázio. 
 
45 Nomes fictícios dados aos alunos. 
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Professora Betânia: Resolvemos a mesma coisa geometricamente e obtemos 
a mesma resposta [x² +2yx + y²]. E aí vocês perguntam, e o tal dos produtos 
notáveis que até aí a gente não viu? 

Aluna ∆: Isso aí é produtos notáveis? 

Professora Betânia: Nós achamos o produto de (x+y)² de duas maneiras 
diferentes. Agora nós vamos à regra de produtos notáveis, Vamos ficar 
atentos nisso aí, viu Stefane?olha só...Quando a gente desenvolveu ali [os 
dois casos anteriores] deu quem como resposta? 

Alunos (maioria): x² +2xy + y² 

 Professora Betânia: Quem é x?[referindo-se a (x+y)²]. É o primeiro termo e 
y o segundo. Isso vai acontecer com todas as somas de dois termos. [e faz a 
resolução com seus alunos pela regra dos produtos notáveis]. 

Alunos : Então sempre que for um binômio elevado ao quadrado o 
resultado sempre vai dar um trinômio?  

Professora Betânia: Sempre! E esse trinômio aqui (foi bom você ter falado 
isso viu), e esse trinômio aqui é um trinômio especial, porque ele representa 
a área de um... 

Aluno π: Quadrado! 

Professora Betânia: Aí ele é chamado de trinômio quadrado perfeito, 
justamente por representar a área de um quadrado. E se eu quisesse achar (a 
+ b)² como ficaria? 

Alunos (maioria): a² +2ab + b² 

Professora Betânia: A regra de produtos notáveis é é essa aí. E se fosse (∆ + 
O)². 

Alunos (maioria): ∆² +2∆O + O²  (GA/DC46, 2016) 

 
 Em seguida, o professor resolve alguns exercícios, passo a passo, e retira todas 

as dúvidas dos alunos, com explicação minuciosa.  

Aluna ϵ: Professora, com os produtos notáveis tudo fica mais fácil! 

Aluno π: Muito mais, fácil! 

Aluno ∆: Professora, posso fazer o cálculo direto? 

Professora Betânia: Ótimo, porque cedo ou tarde você vai precisar fazer direto! 
Essa é a intenção de se utilizar os produtos notáveis... para facilitar nossa vida. De 
maneira gradativa vocês vão se habituando a fazer direto. (GA/DC47, 2016) 

 

 
 Entretanto, a turma se apavora quando a professora propõe um exemplo 

envolvendo números fracionários: 

                                                           
46 Trata-se de registros escritos do Diário de Campo (DC) e da gravação de áudio (GA), construídos 
durante a observação. 
47 Trata-se de registros escritos do Diário de Campo (DC) e da gravação de áudio (GA), construídos 
durante a observação. 
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Aluno ∆: Vê outro exemplo que tenha fração, professora? 

Professora Betânia: Vamos ver outro exemplo agora de fração, né Aluno ∆:? 

também... [e escreve no quadro o exemplo (
 

 
 
 

 
)
 

] 

Alunos (maioria): Êeeeê!  [reprovação da turma] 

Aluno θ: Eeeê! Aluno ∆, fica dando ideia! 

Aluna Σ: Ah não, Fração?!  

Aluno Ω: Eu não gosto de fração! 

Alunos ϵ: Ave Maria! 

Aluno ∆: Não bota isso na prova não, professor! 

Alunos : Tem que aprender, Aluna Σ! 

Professora Betânia: Oh gente, o Aluno ∆ deu a ideia de coisas que eu vou cobrar, 
se Aluno ∆ não tivesse dado a ideia, inclusive nas atividades tem... vocês iam 
encontrar dificuldade na atividade! 

Aluna Σ: É verdade!    (GA/DC, 2016) 

 

 Com essa ação, a professora solucionou um conflito de interação entre 

aluno/aluno, reforçando que a solicitação do Aluno  era algo que beneficiava a 

todos. E a aula continuou com a mesma participação, mesmo com o nível de 

complexidade de o exemplo ter aumentado. Após chegarem a um consenso da 

resposta final: 
 

 
    

  

 
, os questionamentos são retomados: 

Aluna Σ:  Precisa fazer o MMC? 

Alunos (alguns): Não.  

Professora Betânia: E por que que não precisa fazer o MMC? 

Alunos (maioria): Porque não tem nenhum monômio semelhante. 

Professora Betânia: Então não pode. Qual o nome? [apontando para a 

resposta 
 

 
    

  

 
] 

Alunos (maioria): Trinômio quadrado perfeito 

Professora Betânia: O que me garante que é um trinômio quadrado 
perfeito? 

Aluna ϵ: Porque corresponde à área do quadrado 

Professora Betânia: Lembrando que é a área cujo lado é   
 

 
 
 

 
 . (GA/DC48, 

2016) 

 

                                                           
48 Trata-se de registros escritos do Diário de Campo (DC) e da gravação de áudio (GA), construídos 
durante a observação. 
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 Em seguida, a professora empreende a resolução de outros exemplos do 

mesmo caso. Neste momento, os alunos disputam pela atenção da professora e todos 

são contemplados. Logo após, solicita a turma para que divida em grupos, no intuito 

de promover a resolução de alguns exercícios do livro didático das páginas 108/109 

(Anexo C). Ao iniciar a resolução, os alunos se dispersaram em conversas paralelas. 

Educadamente, a professora pede para cada grupo discutir as questões de modo que 

não atrapalhe o grupo ao lado e é atendida. 

 O segundo e o terceiro casos dos Produtos Notáveis “O quadrado da diferença 

de dois termos” e “O produto da soma pela diferença de dois termos” foram 

abordados pela professora de maneira similar ao primeiro: ela inicia a partir do 

método algébrico da distributividade, explorando conceitos que os alunos já 

dominaram.  

 Com a exposição dos dois casos, a professora reforça a distinção entre o 

quadrado da diferença entre dois termos e a diferença entre dois quadrados: 

Professora Betânia: Vamos imaginar dois termos aí: a e b ou x e y? 

Professora Betânia: Os dois termos subtraídos elevados ao quadrado, viu? 
Cuidado viu! Aprendam a identificar direitinho as situações, o que é isso 
aqui? [aponta para (x - y )²]  

Aluna ϵ: x e y! 

Alunos e professora: O quadrado da diferença entre dois termos! 

Professora Betânia: Cuidado que tem muita gente que confunde com esse 
aqui. [aponta para (x² - y² )]. O que que é isso aqui? É a diferença de dois... 

Alunos (maioria): Termos! 

Professora Betânia: É o que? A diferença entre dois... 

Alunos (alguns): Quadrados! 

Professora Betânia: Quadrados! Um quadrado menos o outro! 

 

 Entretanto, não há mais a relação com a Geometria, como fizera no primeiro 

caso. A maioria dos alunos participa, mas o aumento da dispersão de alguns alunos é 

visível. 

  Nas duas últimas aulas, a professora inicia a correção de atividades, 

priorizando as questões que os alunos sentiram mais dificuldade. Depois de um 

número considerável de questões solucionadas, Betânia escuta a reclamação da aluna 

Σ: 
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Aluna Σ: Ah, isso tá chato! 

  

 Diante da crítica, a professora Betânia interrompe a correção, pergunta se 

alguma dúvida ainda persistia e anuncia a aplicação de uma atividade envolvendo a 

manipulação de figuras geométricas “Jogando com a Álgebra”. As expressões de 

felicidade e empolgação dos alunos são manifestadas em suas faces. 

Aluna : Oh professora, essa dinâmica é individual? 

Professora Betânia: Não, é em grupo. São quantos alunos aqui na sala? 

Aluna Σ: 33! 

Professora Betânia: Vamos fazer 5 grupos: 2 grupos de 6 pessoas e 3 de 7. 

  

 A partir do momento em que a professora abandona a atividade enfadonha e 

empreende outra atividade de caráter lúdico, ela obteve êxito no que Codo; Menezes 

(1999) denominou de “jogo de sedução”, conquistando a atenção e despertando o 

interesse do aluno para o conhecimento que ela estava querendo abordar. Formou-se 

uma corrente de afetividade, propiciando uma troca entre professora/alunos e 

alunos/alunos. (CODO; MENEZES, 1999, p.50) 

 A professora explica as regras da atividade (conforme exposto no Anexo D). 

Após a explicação, ela sonda se os alunos captaram os comandos da atividade: 

Professora Betânia: Esse azul é o que, gente?  

Alunos (maioria): Positivo 

Professora Betânia: E o vermelho?  

Alunos (maioria): Negativo. 

 

 Em seguida, a professora pede para os alunos representarem simbolicamente a 

situação desenhada no quadro: 

Figura 11: Proposta de atividade da professora Betânia 
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Fonte: Criação com base no desenho da professora 

 

Professora Betânia: Algebricamente, como isso é representado turma?  

Alunos (maioria): x² + 2x + 2 

Professora Betânia: É + 2x? 

Aluno ϵ: Não professora, é -2x! O vermelho é negativo! 

Professora Betânia: Muito bem, Aluno ϵ! 

 

 O Aluno ϵ não consegue disfarçar a felicidade por ter acertado. Destaca-se, 

assim, a importância dos processos afetivos no ato de aprender. Como sinaliza 

Vygotsky (2001, p. 143),  

 

Nenhuma forma de comportamento é tão forte quanto aquela ligada a uma 
emoção. Por isso, se quisermos suscitar no aluno as formas de 
comportamento que necessitamos teremos sempre de nos preocupar com 
que essas reações deixem um vestígio emocional nesse aluno. 

 

 Após distribuir a prancha “produtos de polinômios (Anexo D), Betânia 

solicitou de seus alunos a resolução geométrica e simbólica dos produtos notáveis 

(x+1)², (x -1)² e (x +-1). (x -1), esboçando no quadro o seguinte esquema: 

 

Figura 12: Esquema da atividade proposta pela professora Betânia 

Fonte: Criação com base no desenho da professora 

 

 A atividade lúdica proposta por esta professora, de uma forma geral, motivou 

os alunos a conhecerem seus limites e suas possibilidades de superação. A busca pela 

resposta correta fez com que os alunos adquirissem confiança e coragem para se 
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arriscar.  

Proporcionar prazer e diversão, representar um desafio e provocar o 
pensamento reflexivo do aluno seriam razões suficientes para defender o 
jogo na educação, sem a pretensão de que a educação se reduza a um jogo. 
(EMERIQUE, 1999, p. 193) 

 

 Os alunos não obtiveram dificuldades na resolução da atividade empreendida, 

conforme é mostrado nas fotos a seguir: 

Figura 13: Resolução dos três casos de produtos notáveis pelos estudantes 

Fonte: Arquivo próprio 

  

 Após o desenvolvimento da representação geométrica, os estudantes se 

empenharam na formalização da representação simbólica. Nesse momento, a 

professora sugeriu que houvesse interação entre os grupos para chegar a uma 

resposta em comum. No final, a professora verificou e percebeu que a resposta 

obtida por alunos estava correta e a expõe no quadro. 
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3.2.2.a. A avaliação da Idoneidade Didática da Prática Matemática (Betânia) 

 

 Analisaremos, agora, as observações da prática matemática da professora 

Betânia com base nas categorias delimitadas e nas notas atribuídas pelos juízes:  

 

 

 

Quadro 33: Análise da Idoneidade Epistêmica (Betânia) 

 
Componentes 
de Avaliação 

 
Indicadores para a análise 

Níveis 

Baixo Médio Alto 
Escore mínimo 05 20 35 

Escore médio 10 25 40 

Escore máximo 15 30 45 

Ep. 1 A apresentação de formas variadas e articuladas 
de situações - problema são pouco exploradas 
pela professora (contextualizados, com 
diferentes níveis de dificuldade) 

 
2 

 
 

 
 

Ep. 2 A professora, na maioria das vezes, procura 
explorar o uso dos modos de expressão verbal, 
gráfica, simbólica etc. 

  8 

 
Ep. 3 

Há adequação da linguagem matemática, 
clareza e correção de definições e procedimentos 
dentro do nível escolar a que se está voltado. 

  9 

 
Ep. 4 

Sempre promove situações em que é explorada 
a argumentação e o erro dos alunos 

  9 

Ep. 5  Há pouco estabelecimento de relações 
significativas entre definições, propriedades, 
problemas do tema estudado? 

 
2 

  

Soma das notas dadas pelos juízes: 30 →Médio 
(escore máximo) 

Fonte: Godino (2011). Adaptação e organização nossa  
 

Quadro 34: Análise da Idoneidade Cognitiva (Betânia) 

Análise da Idoneidade Cognitiva 
 

Componentes 
de Avaliação 

 
Indicadores para a análise 

Níveis 
Baixo Médio Alto 

Escore mínimo 5 20 35 

Escore médio 10 25 40 

Escore máximo 15 30 45 

Cog. 1 A professora explora o conhecimento prévio de 
seus alunos. 

  9 

 Não há adaptações curriculares para as diferenças     
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Cog. 2 
 

individuais.      1 

A professora realiza uma apresentação adequada 
do tema, com ênfase nos conceitos-chave; 
procurando reconhecer e resolver os conflitos de 
significado dos alunos (interpretando 
corretamente seus silêncios, expressões faciais, 
perguntas etc.) 

 
 
    

  
9 

Utiliza recursos argumentativos para melhorar a 
aprendizagem; procurando facilitar sua inclusão 
na dinâmica da aula; favorecendo a comunicação 
entre os estudantes; contemplando momentos nos 
quais os estudantes se responsabilizam pelo 
estudo (exploração, formulação, validação) 

 
 
 
 
 

  
9 

 
Cog. 3 

As atividades de ampliação e de reforço, 
realizadas em sala, levam em consideração 
distintos níveis de compreensão e competência? 

 
 

 
5 

 
 

Soma das notas dadas pelos juízes: 33→ Transição entre 
o  MÉDIO e o ALTO 

 

Fonte: Godino (2011). Adaptação e organização nossa 
 

Quadro 35: Análise da Idoneidade Mediacional (Betânia) 

 
Componentes 
de Avaliação 

 
Indicadores para a análise 

Níveis 
Baixo Médio Alto 

Escore mínimo 04 16 28 

Escore médio 08 20 32 

Escore máximo 12 24 36 

 
Med.1 

A professora faz uso de materiais manipulativos 
concretos que permitem introduzir boas 
situações, linguagens, procedimentos, 
argumentações adaptadas ao conteúdo 
pretendido. 

 
 
 

 
 
 

 
 
9 

Med.2 Apesar de o número de alunos ser inadequado 
(sala muito cheia), a organização da turma é 
adequada para o processo instrucional 
pretendido. 

 
 

 
5 

 
 

 
 
 
Med.3 

O tempo não é suficiente para o ensino 
pretendido, entretanto a professora direciona esse 
tempo para colocar os alunos no centro da 
aprendizagem, dando-lhes espaço para resolver 
por eles mesmos os problemas. Parece não haver 
uma preocupação da professora em esgotar o 
conteúdo no tempo da aula. 

 
 
 

 
 
 

 
 
7 

 
Med.4 

A estratégia da professora não se resume em 
apresentar o conteúdo de forma expositiva e 
utilizando de outros recursos, além do quadro e o 

  9 
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livro didático, sendo, portanto, adotadas 
diferentes estratégias e metodologias para 
comunicar os conteúdos planejados e argumentar 
sobre eles. 

Soma das notas dadas pelos juízes: 30→ ALTA 
(entre os escores 
baixo e o médio) 

Fonte: Godino (2011). Adaptação e organização nossa 
 

 

Quadro 36: Análise da Idoneidade Interacional (Betânia) 

 
 

Componentes 
de Avaliação 

 
Indicadores para a análise 

Níveis 
Baixo Médio Alto 

Escore mínimo 07 28 49 

Escore médio 14 35 56 

Escore máximo 21 42 63 

 
 

Int.1 
Interação 
professor
-aluno 

A professora propõe uma apresentação adequada 
do tema enfatizando os conceitos chaves do tema 
(apresentação clara e bem organizada). 

  
 
 

9 

Ela reconhece e resolve com frequência os 
conflitos dos alunos (faz perguntas adequadas e 
respostas adequadas, etc.). 

 
 

 9 

Faz uso de recursos retóricos e argumentativos 
para implicar e captar a atenção dos alunos, 
facilitando a inclusão dos mesmos na dinâmica 
da classe. 

   
9 

Int.2 
Intera 

ção 
aluno-
aluno 

A professora favorece o diálogo e comunicação 
entre os estudantes. 

  
 

9 

Trata de convencer a si mesmo e aos demais da 
validade de suas afirmações, conjecturas e 
respostas, apoiando-se em argumentos 
matemáticos.  
 

  
 

 
9 

Incentiva a inclusão no grupo.    9 

 
Int.3 

A professora contempla momentos em que os 
estudantes assumem a responsabilidade do 
estudo (apresenta questões e planeja soluções). 
Explora exemplos e contraexemplos para 
investigar e conjecturar, usando algumas  
ferramentas para pensar, estabelecer conexões, 
resolver problemas e comunicá-los. 
 

 
 

  
 
9 

Soma das notas dadas pelos juízes: 63 → ALTA 
(Escore máximo) 
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Fonte: Godino (2011). Adaptação e organização nossa 
 

 

Quadro 37 – Análise da Idoneidade Afetivo-emocional (Betânia) 

 
Componentes 
de Avaliação 

 
Indicadores para a análise 

Pontuação 
Baixa Média Alta 

Escore mínimo 5 20 35 

 Escore médio 10 25 40 

 Escore máximo 15 30 45 

 
 

Af.1 
 

A professora pouco propõe situações para 
valorizar a utilidade da matemática na vida 
cotidiana e profissional.  

3  
 

 

As tarefas quase sempre despertam o interesse 
dos alunos. 

 
 

 
 

7 

 
Af. 2 

 

A professora estimula a participação dos alunos 
nas atividades, à perseverança, responsabilidade. 

 
 
 

 
 
 

 
 
8 

 
Af. 3 

Por se dar conta dos estados emocionais, é 
frequente a promoção da autoestima para criar 
gosto pela matemática ensinada.  

 
 

 8 

A professora valoriza moderadamente a 
qualidade de estética e precisão da Matemática.  

     7 

Soma das notas dadas pelos juízes: 33→ Transição entre 
o MÉDIO e o ALTO 

Fonte: Godino (2011). Adaptação e organização nossa 
 
Quadro 38: Análise da Idoneidade Ecológica (Betânia) 

 
Componentes 
de Avaliação 

 
Indicadores para a análise 

Pontuação 
Baixa Média Alta 

Escore mínimo 5 20 35 

 Escore médio 10 25 40 

 Escore máximo 15 30 45 

 
Ec.1 

 

Os conteúdos, sua implementação e a avaliação 
correspondem com as diretrizes curriculares. 

 
 

 
6 

 
 

 
Ec. 2 

 

Não há integração de novas tecnologias 
(calculadoras, computadores, TIC etc.), no projeto 
educativo. 

 
1 

 
 

 
 

 
Ec. 3 

Da forma abordada, os conteúdos pouco 
contribuem na formação sócio-profissional dos 
estudantes.  

 
2 

 
 

 
 

      
Ec. 4 

É nítida a contemplação de valores democráticos 
e o pensamento crítico.  

 
 

 
 

 
9 
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Ec. 5 

Os conteúdos não se relacionam com outros 
conteúdos intra e interdisciplinares. 

 
 

 
 

 
9 

Soma das notas dadas pelos juízes: 27 →MÉDIA 
(entre o escore 

médio e máximo) 

Fonte: Godino (2011). Adaptação e organização nossa 
  

 Com base na análise realizada, apresentaremos também a representação 

gráfica referente à avaliação da Idoneidade Didática da Prática Matemática, da 

Professora Betânia: 

 

Figura 14 - Gráfico dos indicadores de análise da Idoneidade Didática - Professora 
Betânia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Godino (2002). Redesenho nosso 

 

3.2.2.b. A avaliação da Idoneidade Afetivo-emocional e sua interação com as outras 

idoneidades 

  

 Com base na Categoria de análise que relaciona a Idoneidade Afetivo-

emocional com os demais critérios do CID, avaliamos os aspectos emocionais 

presentes na prática da professora Betânia: 
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Quadro 39 – Análise da Idoneidade Afetivo-epistêmica (Professora Betânia) 

 
 

Componentes 
de Avaliação 

 
Indicadores para a análise 

Pontuação 
Baixa Média Alta 

Escore mínimo 02 08 14 

Escore médio 04 10 16 

Escore máximo 06 12 18 

 
 
 
 
 
 
 
Af./Ep. 

Por utilizar outras estratégias de apresentação do 
conteúdo, parece que a professora demonstra 
domínio na compreensão da Matemática, 
possibilitando-a de realizar a transposição 
didática necessária (no sentido de Brousseau, 
1986). 
 

 
 
 
 

  
 
 
 9 

Foi pequena a preocupação de articular o 
conteúdo matemático a outros contextos, mas 
eleva a articulação de outro conteúdo da própria 
matemática, de modo que provocou o gosto pela 
matemática.     

 
 

 
   6 

 
 

Soma das notas dadas pelos juízes: 15 →ALTA 
(Entre os escores 
baixo e médio) 

Fonte: Godino (2011). Redesenho e organização nossa. 

 

Quadro 40 – Análise da Idoneidade Afetivo-cognitiva (Professora Betânia) 

 
 

Componentes 
de Avaliação 

 
Indicadores para a análise 

Pontuação 
Baixa Média Alta 

Escore mínimo 03 12 21 

Escore médio 06 15 24 

Escore máximo 09 18 27 

 
 
 
 
 
 
Af./Cog 

O conteúdo do estudo, na maioria das vezes, faz 
sentido para os estudantes. 

      7 

Os conhecimentos prévios sejam tomados como 
ponto de partida e os alunos são incentivados a 
refletir sobre seus pensamentos e raciocínio, 
durante todo o processo.   

   
    9 

As  tarefas, na maioria das vezes, são 
representativas da aprendizagem pretendida e 
deixam os alunos confiantes em suas habilidades. 

 
 
 

  
   8 

Soma das notas dadas pelos juízes: 24  →ALTA  
(Escore médio) 

Fonte: Godino (2011). Redesenho e organização nossa. 
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Quadro 41 – Análise da Idoneidade Afetivo-mediacional (Professora Betânia) 

 
 

Componentes 
de Avaliação 

 
Indicadores para a análise 

Pontuação 
Baixa Média Alta 

Escore mínimo 04 16 28 

Escore médio 08 20 32 

Escore máximo 12 24 36 

 
 
 
 
 
 
Af./Med. 
 

As definições e propriedades na maioria das 
vezes são contextualizadas. 

 
2 

  

O professor faz uso de materiais manipulativos 
induz mudanças positivas no conteúdo, nos 
modos de interação, motivação e aprendizagem 
alunos. 

 
 
 

  
   9 

O número de alunos é inadequado, entretanto as 
condições da aula motivam os mesmos. 

  
    

 
  7  

O tempo estipulado (presencial e não presencial) 
não é suficiente para o ensino pretendido, 
entretanto o professor o utiliza para ajudar a 
resolver os conflitos cognitivos que surgem e para 
motivar os alunos. 

  
 

 

 
  8 

Soma das notas dadas pelos juízes: 26→Transição entre 
O MÉDIO e o ALTO 

Fonte: Godino (2011). Redesenho e organização nossa. 

 

Quadro 42 – Análise da Idoneidade Afetivo-Interacional (Professora Betânia) 

 
 

Componentes 
de Avaliação 

 
Indicadores para a análise 

Pontuação 
Baixa Média Alta 

Escore mínimo 08 32 56 

Escore médio 16 40 64 

Escore máximo 24 48 72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Af./Int. 

As tarefas propostas pela professora promovem o 
acesso, a participação e a perseverança de todos 
os alunos; entretanto possibilita as interações e o 
diálogo: professor/alunos e aluno/aluno.  

 
 
 

  
 
9 

A professora quase favorece a inclusão no grupo 
e a autonomia dos estudantes, sempre 
respondendo uma pergunta com outra pergunta.  

  9 

A postura do professor parece permitir aos 
alunos modificarem suas crenças a respeito da 
Matemática e com elas deflagrarem atitudes e 
emoções positivas sobre o aprendizado, 
promovendo a autoestima, evitando a rejeição, 
fobia e medo. Um exemplo disso é que não há um 

   
9 
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excessivo temor pela prova.   

A professora sempre busca chegar a um consenso 
com base no melhor argumento. 

   
9 

A professora reconhece e resolve os conflitos dos 
alunos.  

   
9 

Explora o erro como o melhor meio para se 
chegar ao aprendizado. 

  9 

Nota-se um professor dedicado e compreensivo 
com seus alunos. 

  9 

Pouco propõe situações que permitem valorizar a 
utilidade da Matemática na vida cotidiana e 
profissional. 

2   

Soma das notas dadas pelos juízes: 65 → ALTO  
(entre os escores 

médio e alto) 

Fonte: Godino (2011). Redesenho e organização nossa. 

 

Quadro 43 – Análise da Idoneidade Afetivo-ecológica (Professora Betânia) 

 
 

Componentes 
de Avaliação 

 
Indicadores para a análise 

Pontuação 
Baixa Média Alta 

Escore mínimo 03 12 21 

Escore médio 06 15 24 

Escore máximo 09 18 27 

 
 
 
 
 
 

Af./Ec. 

A professora usou o conhecimento matemático de 
modo a contemplar a intra e 
interdisciplinaridade, visando proporcionar ao 
aluno uma melhor percepção e interesse pela 
matemática. 

 
 
 

  
9 

A professora atende a proposta curricular da 
escola e o modo como conduz a classe motiva a 
participação do alunado. 

  
 

 
9 

A professora deixa nítido o resgate de valores, a 
ética e as contribuições da Matemática para a boa 
formação dos estudantes, salientando a 
importância do conteúdo em estudo. 

 
 

 9 

Soma das notas dadas pelos juízes: 27 →ALTA 
Fonte: Godino (2011). Redesenho e organização nossa. 

 
 Com base nos quadros de análise acima e da avaliação do critério 

afetivo/emocional, construímos um novo gráfico com a intenção de demonstrar o 
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nível de interação da avaliação afetiva com os demais critérios, presentes na prática 

da professora Betânia. 

 

 

 

 

Figura 15: Gráfico dos indicadores de análise da Idoneidade Afetivo-emocional com 

os demais critérios do CID (Professora Betânia) 

 

 

Fonte: Godino (2002). Redesenho nosso  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

 Em sala de aula, durante muito tempo, perpetuou a ideia de que o aluno 

deveria segregar seus os aspectos cognitivos dos afetivos para que a aprendizagem 

fluísse. Os desejos, seus sentimentos e emoções deveriam ser descartados do 

processo de ensino e aprendizagem. (GONDIM; GUSMÃO, 2010; AMORIM; 

GUSMÃO, 2013). Dessa forma, era necessário que os educadores ignorassem a 

necessidade de falar muito, os silêncios, os rubores das faces, os suspiros, tremores, 

dentre outros indicadores da presença de emoção. Apenas o conteúdo e as 

inteligências eram valorizados em sala de aula. (JARDIM, 2015) 

 Mesmo depois de muitos estudos científicos e reflexões realizados sobre essa 

temática, esse pensamento, em sala de aula, ainda não desapareceu por completo. Na 

análise da prática matemática da professora Alfredina, percebemos que as exposições 

do conteúdo foram supervalorizadas, em detrimento do conhecimento subjetivo dos 

educandos. Mesmo considerando bom seu relacionamento com a turma, a pesquisa 

apontou como baixa a Idoneidade Afetiva presente na prática matemática da 

professora participante.  

  Podemos perceber que os estudantes, durante as aulas de Matemática, são 

estimulados constantemente e, a partir das suas crenças, reagem emocionalmente. 

Quando estas reações – satisfação, frustração etc. – passam a se repetir com 

constância, poderão se tornar automatizadas, transformando-se em atitudes 

(CHACÓN, 2003). No momento em que afirmou não perceber nenhum tipo de 

emoções relevantes em seus alunos, exceto em momentos de avaliação, Alfredina 

revela o completo desconhecimento das implicações que os fatores emocionais 

podem acarretar em sua prática matemática e no momento da avaliação. 
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  Além disso, as idoneidades ecológica e mediacional também obtiveram notas 

baixas em virtudes da falta de contextualização intra e interdisciplinar, agravado 

com a falta da inovação de recursos que assegurem a motivação e a persistência de 

seus alunos frente aos problemas matemáticos. 

 Diferentemente da professora Alfredina, a professora Betânia reconheceu e 

resolveu os conflitos dos alunos; empreendeu atividades motivadoras, incentivando-

os a refletir sobre seus pensamentos e raciocínio; priorizou o diálogo, a comunicação 

entre os estudantes; favoreceu a autonomia e confiança. Além de procurar novos 

meios para enriquecer sua aula, Betânia estabeleceu em sua prática a conexão 

intramatemática, ao utilizar a Geometria como suporte; e reforçou para seus alunos a 

importância de se aprender o conteúdo abordado.  

 Consequentemente, numa análise geral, percebemos que enquanto a avaliação 

da prática matemática de Alfredina concentrou-se na região que corresponde ao 

nível baixo, a de Betânia expandiu do escore máximo do nível médio até o nível alto, 

conforme mostram as figuras comparativas a seguir:  

 

Figura 16: Comparativo dos gráficos dos indicadores da Idoneidade Didática 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Godino (2002). Redesenho nosso  

Figura 17: Comparativo dos gráficos dos indicadores da Idoneidade Afetivo 
emocional com os demais critérios do CID  
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Fonte: Godino (2002). Redesenho nosso  

 Entretanto, assim como Alfredina, Betânia quase não explorou situações-

problema. Nesse sentido, Godino (et al, 2006); Muniz, Medeiros (2006) destacam a 

necessidade do trabalho com situações problema, como geradora de superação de 

dificuldade, provocando aprendizagem matemática. As situações-problema devem 

empreender desafios geradores com intuito de desestabilizar as estruturas afetiva e 

cognitiva, motivando a criança à superar as dificuldades propostas, e, assim, 

realizando atividades matemáticas. As emoções estariam associadas à reorganização 

do sistema cognitivo a partir desses conflitos. Nas palavras do autor “a construção da 

emoção consiste na concatenação, na consciência de algum esquema cognitivo 

avaliativo juntamente com a percepção de um despertar visceral” (MANDLER, 1989b 

apud CHACÓN, 2003, p.35). 

 Em suma, na análise das duas práticas matemáticas, percebemos que quanto 

mais o professor empreende atividades motivadoras com situações-problema; 

incentiva o diálogo entre os estudantes e docente e concebe o erro como processo de 

aprendizagem, maior será o grau da Idoneidade Didática de sua prática matemática, 

estimulando a autonomia, a confiança e a perseverança dos alunos e levando a 

refletirem sobre seus pensamentos e raciocínio.  

 Logo a dificuldade é necessária para a aprendizagem. Porém, como já 

salientou Brousseau (1989), essa dificuldade, ou obstáculo, não pode se tornar um 

paralisador da aprendizagem para a criança. 

Assim, um dos desafios que se coloca à Escola contemporânea é o de educar e 

formar uma pluralidade de alunos, no sentido sociocultural, emocional e cognitivo. 

Mas como avaliar a atenção dada à dimensão emocional pelo professor em sua 

prática matemática? Percebemos com o presente estudo que os Critérios de 

Idoneidade Didática, proposto pelo Enfoque Ontossemiótico, permitem-nos 
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desenvolver tal avaliação, bem como a possibilidade de relacioná-la às dimensões 

cognitiva, interacional, ecológica, mediacional e epistêmica.  

Nesse sentido, estabelecendo uma análise geral das duas práticas observadas, 

verificamos que quanto mais o Critério Afetivo é contemplado pelo professor em sua 

prática matemática, maiores são os graus de qualidade dos demais critérios proposto 

pelo CID, como fica evidente nas figuras 16 e 17 da página 134.    

Nesta perspectiva, contemplamos nossos objetivos a partir do momento que 

conseguimos analisar a atenção que as professoras direcionaram aos aspectos 

emocionais: avaliamos os Critérios de Idoneidade Didática (cognitiva, emocional, 

interacional, epistêmico, ecológica, mediacional) de cada prática matemática 

observada; estabelecemos as relações entre o critério emocional com os demais 

critérios de qualidade didática; além de comparar a avaliação do critério emocional, 

presentes nos diferentes processos de ensino. Acreditamos que a principal 

contribuição dessa pesquisa foi a construção das categorias que possibilitou tais 

análises, bem como sua mensurabilidade que permitiu a construção gráfica com 

precisão numérica.  

  O trabalho em questão está embasado na vertente de uma educação que 

compreende o sujeito de forma integral, que valorize não apenas os conhecimentos 

científicos (transmitido pelos professores via disciplinas escolares), mas que 

permitam o desenvolvimento de outras competências e habilidades que possibilitem 

ao aluno compreender e trabalhar as suas emoções, equacionar as situações e tomar 

decisões que acarretem em ações construtivas. (WALLON, 1995) 

 Como os aspectos emocionais apresentam uma estreita relação com o sucesso 

escolar, os professores poderiam voltar seus esforços na adequação e integração das 

dimensões idôneas propostas pelos CID, com o intuito de otimizar o potencial dos 

alunos para serem bem sucedidos na escola e ao longo da vida. Dessa forma, 

entendemos que, na medida em que aumenta a compreensão dos professores sobre 

os efeitos do contexto emocional, cognitivo, epistêmico, interacional, mediacional e 

ecológico, no processo educativo de jovens, mais o âmbito educacional se constituirá 

como espaço privilegiado na promoção do desenvolvimento integral do aluno, assim 

como defendia Wallon (1995). 
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 Neste sentido, a análise didática de uma prática deve abranger o currículo, o 

conteúdo matemático, o professor, os alunos, o contexto institucional e social, os 

meios e os recursos utilizados e que todos estes aspectos são relevantes dentro da 

construção e avaliação dessa prática e, portanto, precisam ser levados em 

consideração. A adequação de uma dimensão apenas não garante a adequação global 

do processo de ensino e aprendizagem, todos os critérios devem estar integrados 

considerando as interações entre os mesmos (GODINO et al, 2005, apud GODINO, 

BATANERO e FONT, 2008, p.24). Assim, o alto grau de idoneidade de uma das 

dimensões - cognitiva, interacional etc, - isoladamente, não garantirá a qualidade de 

um método ou de uma tarefa como um todo. É preciso que haja um equilíbrio no 

grau de qualidade em todas as dimensões. 

 Acreditamos que o estudo realizado cumpre seu papel de oferecer novos 

subsídios para área de estudos matemáticos, uma vez que não encontramos, no 

banco de dissertações e teses da CAPES, pesquisas que relacionam a questão 

emocional com a teoria proposta pelos EOS. Nesse sentido, a pesquisa apresenta 

novos olhares e novas perspectivas sobre o ensino da matemática e oferece 

considerável contribuição para que os próprios professores possam em primeiro 

lugar, guiar os processos de ensino e aprendizagem da Matemática e, em segundo, 

para avaliar a sua implementação no intuito de atingir um alto grau de Idoneidade 

Didática.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Cópia do questionário utilizado na coleta de dados. 

 

QUESTIONÁRIO 1: LEVANTAMENTO DO PERFIL DOS PROFESSORES QUE 
MINISTRAM AULAS DE MATEMÁTICA 

Nome (opcional):_______________________________________________________ 

1. SEXO:      

(        ) Feminino.                                                 (       )Masculino. 

2. IDADE: 

(        ) Menos de 20 anos.                                   (       ) De 31 a 35 anos. 

 (        ) De 21 a 25 anos.                                      (        )Mais de 35 anos. 

 (        ) De 26 a 30 anos. 

 

3. QUAL SEU NÍVEL DE ESCOLARIDADE? 

(        ) Nível Médio.                                              (        ) Mestrado.                                       

(        ) Graduação.Qual? __________.                 (        ) Doutorado                 

(        ) Especialização (mínimo de 360 horas).  . 

        

  4. HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ LECIONA? 

(        ) Há menos de 1 ano.                           (        ) De 6 a 9 anos. 

(        ) De 1a 2 anos.                                      (        ) De 10 a 15 anos.    

(     ) De 3 a 5 anos                                          (        ) Há mais de15 anos. Quantos?_____. 
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 5. QUAL É A SUA SITUAÇÃO TRABALHISTA NA REDE DE ENSINO? 

(        ) Efetivo do Estado.       (        ) Contratato do Estado.      (        ) Estagiário do IEL. 

(        ) Efetivo do Município.    (        ) Contratado do Município.   (         ) Celetista 

 

6. EM QUANTAS ESCOLAS VOCÊ TRABALHA? 

(        ) Apenas em uma escola         (        ) Em 3 escolas. 

(        ) Em 2 escolas.                           (        ) Acima de 3 escolas. 

 

7. EM QUAL(IS) TURNO(S) VOCÊ TRABALHA? (Marque mais de uma opção, se 

for o caso). 

(        ) Matutino.         (        ) Vespertino.        (        ) Noturno 

 

8. QUANTAS HORAS-AULA VOCÊ MINISTRA POR SEMANA? 

(        ) De 20 a 40 horas-aula.                (        ) De 50 a 60 horas-aula. 

(        ) De 40 a 50 horas-aula                 (        ) Mais de 60 horas-aula. 

 

9. VOCÊ MINISTRA AULAS DE QUAL(IS) DISCIPLINA(S)?(Marque mais de 

uma opção, se for o caso). 

(        ) Ciências.              (       ) Matemática.                  (      ) Português.            

(        ) Química.              (      ) Física.                           (      ) História. 

(        ) Inglês.                 (        ) Biologia.                      (      ) Educação Física 

(       ) Artes.                          (        ) Geografia.                          (        ) Outras? Quais?____. 

                                                                                                      

10. PARA QUAL(IS) NÍVEL(IS) DE ENSINO VOCÊ MINISTRA AULAS?(Marque 

mais de uma opção, se for o caso). 

 

(        ) Educação Infantil.                       (        ) Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

(        ) Ensino Médio.                       (       ) Anos finais do Ensino Fundamental 

(        ) Ensino Superior.        

 

11. VOCÊ PLANEJA AS AULAS? 
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(        )  Sim                         (        )  Às vezes             (        ) Não (Passe para a questão 14)         

  

 

 

12. QUANTAS HORAS POR SEMANA VOCÊ DEDICA AO PLANEJAMENTO 

DAS  

AULAS?  

(       )  Até 4 horas semanais.     (        )  De 4 a 8 horas semanais.     (        )  8 horas ou 

mais. 

13. ONDE VOCÊ PLANEJA SUAS AULAS? 

(        )  Na escola.                                 (        )  Em casa. 

 

14. VOCÊ ESTÁ SATISFEITO(A) COM SUA PROFISSÃO DE PROFESSOR? 

(        )  Sim.                              (        )  Não.                  (        )  Às vezes. 

 

15.  VOCÊ SE IDENTIFICA COMO UM(A) PROFESSOR(A): 

(      ) tradicional       (      )escola novista        (    ) tecnicista          (   ) sócio- 

construtivista   

(      ) teórico-critico   (       ) outro, qual?____________________ 

Por quê?___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

16. QUAL O CONTEÚDO MATEMÁTICO QUE SEUS ALUNOS MAIS/MENOS 

GOSTAM: 

 
Ano/Série 

 
Conteúdo que mais 

gostam 

 
Conteúdo que menos 

gostam 

6º ano (5ª série)   

7º ano (6ª série)   

8º ano (7ª série)   

9º ano (8ª série)   
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1º ano do Ensino Médio   

2º ano do Ensino Médio   

3º ano do Ensino Médio   

 

 

17. QUAL O CONTEÚDO MATEMÁTICO QUE VOCÊ MAIS/MENOS GOSTA 

DE LECIONAR: 

Ano/Série Conteúdo que mais 
gostam 

Conteúdo que menos 
gostam 

6º ano (5ª série)   

7º ano (6ª série)   

8º ano (7ª série)   

9º ano (8ª série)   

1º ano do Ensino Médio   

2º ano do Ensino Médio   

3º ano do Ensino Médio   

 

 

18. EM SUA OPINIÃO, POR QUE OS ALUNOS SENTEM DIFICULDADE EM 

MATEMÁTICA? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Muito Obrigada! 

Mestranda: Luciana Correia de Amorim 

Orientadores: Vicent Font e Tânia Gusmão             

 

APÊNDICE B – Cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, Conselho Nacional de Saúde. 

 
 

Título do Projeto: “A atenção dada às Emoções na sala de aula pelo professor de Matemática: 

contribuições dos Critérios de Idoneidade Didática”. PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Luciana Correia 

de Amorim. ORIENTADORA: Profª. Drª. Tânia Cristina R. S. Gusmão. 

 

Prezado (a) Senhor (a) eu sou Luciana Correia de Amorim, aluna do Curso de Mestrado Acadêmico 

em Educação Científica e Formação de Professores – PPG-ECFP, da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB) e estou realizando, juntamente com a pesquisadora Prof.ª Dr.ª Tânia 

Cristina R. S. Gusmão, o projeto de pesquisa intitulado “A atenção dada às Emoções na sala de aula 

pelo professor de Matemática: contribuições dos Critérios de Idoneidade Didática”. O objetivo geral 

desse projeto é: analisar a atenção dada à dimensão emocional em práticas matemáticas realizadas 

por três professores, ao trabalharem os mesmos conteúdos matemáticos, em três turmas do Ensino 

Fundamental II.  Essa pesquisa se mostra relevante para o campo científico ao contribuir com a área 

da Psicologia da Educação Matemática por meio da produção de novos conhecimentos e para o 

campo social ao propor uma reflexão dos aspectos emocionais no processo de ensino-aprendizagem. 

Os participantes da pesquisa serão três professores do município de Vitória da Conquista. A pesquisa 

será desenvolvida a partir da observação da prática matemática destes três professores e a análise 

dos dados será feita com base nos Critérios de Idoneidade Didática do Enfoque Ontosemiótico do 

Conhecimento e Instrução Matemática. Assim, venho convidá-lo a participar desta pesquisa, 

lembrando que sua participação é voluntária e consistirá em permitir a observação participante do 

pesquisador em sua prática pedagógica, com o objetivo de coletar dados através do memorial 

descritivo e gravação de áudios. Os riscos e ou desconfortos apresentados pela pesquisa são 

mínimos, poderá surgir algum desconforto ou constrangimento em alguma etapa da pesquisa, se isso 

ocorrer por meio da utilização de algum instrumento de coleta de dados ou qualquer outro tipo de 

situação que possa emergir o (a) Senhor (a) poderá solicitar a retirada do mesmo ou deixar de 

participar da etapa, além disso, a sua participação nesta pesquisa não é obrigatória e o (a) Senhor (a) 

poderá retirar seu consentimento em qualquer momento da pesquisa, sem sofrer nenhum prejuízo. 



148 

 

Garantimos que a sua identidade será preservada permanecendo no anonimato, esta pesquisa 

também não traz gastos financeiros para o (a) Senhor (a) e nem qualquer forma de ressarcimento ou 

indenização financeira por sua participação. Os resultados desta pesquisa serão publicados de forma 

anônima na dissertação do Mestrado e em revistas especializadas.  As gravações em áudio e sua 

transcrição em papel serão arquivados pelos pesquisadores por cinco anos. O (A) Senhor (a) poderá 

solicitar esclarecimentos antes, durante e depois da sua participação na pesquisa. Quaisquer 

esclarecimentos podem ser obtidos com a pesquisadora Luciana Correia de Amorim, por meio do e-

mail lucianamorimrc@gmail.com e dos telefones (77) 981003501 / (77) 988271421. Com a 

orientadora Tânia Cristina Rocha Silva Gusmão pelo e-mail: professorataniagusmão@gmail.com, ou 

pelo fone: (77) 8815- 5434, e também no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (CEP), que analisou esta pesquisa, através do e-mail cepuesb.jq@gmail.com ou do 

telefone (73) 3528-9727 ou ainda no seguinte endereço: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

– UESB, Comitê de Ética em Pesquisa da UESB – CEP/UESB, Módulo Administrativo, Sala do 

CEP/UESB, Rua José Moreira Sobrinho, s/n, Jequiezinho, Jequié – BA, CEP 45.206-510.  

 

Se o (a) Senhor (a) aceitar o convite e concordar em participar desta pesquisa, precisará assinar este 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, (uma via ficará com o participante e a outra sob a 

guarda da pesquisadora e arquivada por cinco anos). 

Desde já agradeço sua atenção e colaboração com a pesquisa!  

 
 

Jequié - BA, ____ de ________________ de 20____ 

 

 

____________________________________         ___________________________________ 

                Participante da pesquisa                              Pesquisador responsável pelo Projeto 
             

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lucianamorimrc@gmail.com
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APÊNDICE C – Cópia da Autorização para Coleta de Dados 

 

AUTORIZAÇÃO PARA COLETA DE DADOS 

 

Eu, ________________________________________, ocupante do cargo de 

_____________________________, do (a) _______________________________, 

localizado(a) na cidade de Vitória da Conquista, Bahia, AUTORIZO a coleta de dados do 

projeto A ATENÇÃO DADA ÀS EMOÇÕES NA SALA DE AULA PELO PROFESSOR DE 

MATEMÁTICA: CONTRIBUIÇÕES DOS CRITÉRIOS DE IDONEIDADE DIDÁTICA, da 

pesquisadora Luciana Correia de Amorim, do referido projeto aprovado pelo CEP/UESB. 

       

Vitória da Conquista - BA, _____ de ____________ de 2016. 

 

 

 

 

Assinatura: __________________________________ 

 

Carimbo: 
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ANEXOS 

ANEXO A - Uma proposta de ensino e aprendizagem sobre Produtos Notáveis - 

(SARTOR, et al., 2010)   
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ANEXO B - Atividade proposta pela professora Alfredina do livro didático 
“Matemática” da coleção Athos (página 166). 
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Atividade proposta pela professora Alfredina do livro didático “Matemática” da 
coleção Athos (página 168). 
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Atividade proposta pela professora Alfredina do livro didático “Matemática” da 
coleção Athos (página 170). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



157 

 

ANEXO C: Atividade proposta pela professora Betânia 
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ANEXO D: Atividade: “Jogando com a Álgebra” 
 

 De acordo com a professora Betânia, o material “Jogando com a álgebra” tem 

por finalidade ajudar o aluno a desenvolver habilidades, compreensão e 

representação de grandezas e medidas representadas por uma variável; compreender 

as regras de operações com números positivos e negativos e as regras de operações 

algébricas. 

 O kit “jogando com a álgebra” foi utilizado pela professora com o intuito de 

estabelecer a representação simbólica e geométrica de polinômio e dos produtos 

notáveis. Ele é constituído por 

 

1 - kit polinômios:  composto por peças quadradas e retangulares, azuis e vermelhas. 

Sendo elas: 

 Quadrado maior, cujo representação do lado é x: 

 

 

 

 

 

 

Sua área será: 

a) x², se estiver do lado azul. 

b) - x², se estiver do lado vermelho. 

 

 Quadrado menor, cuja medida do lado é representada por 1: 

 

 

 

Assim, sua área será: 

a) 1, se estiver do lado azul. 

b) - 1, se estiver do lado vermelho. 
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 Retângulo, possuindo dimensões x e 1: 

 

 

 

 

Neste sentido, sua área será: 

a) x, se estiver do lado azul. 

b) - x, se estiver do lado vermelho. 

 

Observação: Para se obter o oposto basta virar a peça. 

 

2 - Uma prancha produtos de polinômios. 

 

Fonte: MMP Materiais Pedagógicos 

  

 


