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Ansiedade 
matemática

componente 
aversivo

Antecipação 
da punição

Histórico 
escolar 

Aspectos 
culturais

• Na escola

• No seio 
familiar

Para pessoas mais 

inteligentes

“ansiedade é um nome comum para

a predisposição ‘emocional’ gerada

por um estímulo aversivo

condicionado.” (Holland e Skinner, 1961/1974

apud Carmo e Simionato, 2012)



 Conteúdo repassado de maneira enfadonha pelo professor;

 Não há espaços para debater os motivos pelos quais estudamos matemática;

 Exige do aluno respostas exatas, sem valorizar o raciocínio lógico

 Memorização das regras e;

 Velocidade na resolução dos problemas

Pensar 

matemáticamente



Como a transposição didática pode contribuir para o “pensar 
matematicamente”



“(...) um conjunto de transformações adaptativas que vão torná-lo apto a tomar 

lugar entre os objetos de ensino. O trabalho que, de um objeto de saber a ensinar 

faz um objeto de ensino, é chamado transposição didática “ (Chevallard, 1991)

Pode ser entendido como ADAPTAÇÃO DO CONHECIMENTO MATEMÁTICO-

CIENTÍFICO AO CONHECIMENTO PARA SER ENSINADO



SABER CIENTÍFICO SABER A SER ENSINADO

Discrepância entre a linguagem dos 

fenômenos e dos fatos!



Pensar matematicamente

Aluno

Professor

Saber - Professor como filtro do saber a ensinar;

- O aluno e suas experiências adquiridas na 

realidade em que vive;

- Relação assimétrica entre professor x aluno

Matema= aprender, conhecer, explicar

Tica= técnica, modo, arte



 Transposição didática é a simplificação de um conteúdo complexo, a qual não 
pode conter erros. Tem a finalidade de democratizar o conhecimento. 

 Nesse sentido, pode ser uma ferramenta útil na facilitação do entendimento de 
conteúdos matemáticos que possuem muitas regras e aplicações no cotidiano. 
Sobretudo no controle das contingências e comportamento aversivo dos alunos à 
matemática.
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