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O presente estudo teve como objetivo investigar as relações de identificação e transferência no 
contexto da relação aluno-professor na sala-de-aula de Matemática. Nesse sentido, foram nossos 
objetivos específicos descrever e analisar aspectos que poderiam estar implicados na relação de 
identificação do professor com a disciplina por ele lecionada, assim como a observações de 
possíveis processos transferenciais que emergem na interação entre aluno e professor no contexto 
de sala de aula. Para atender a essa proposta foram investigados dois professores de matemática da 
5ª. série do Ensino Fundamental agrupados a partir de disponibilidade voluntária, com seus 
respectivos alunos desta mesma série com faixa etária aproximada de 11 anos. A escolha desta série 
e desta faixa etária justificou-se em função do surgimento nesta faixa etária e escolar dos primeiros 
contatos com professores específicos de uma única disciplina, e ao mesmo tempo a entrada na 
adolescência, onde recrudescem os conflitos de identificação. Professores e alunos foram oriundos 
de escolas da rede privada de ensino da região metropolitana do Recife. O ciclo metodológico desta 
pesquisa abarcou entrevistas semidirigidas com os professores, aplicação de questionário e teste de 
desempenho matemático aos alunos participantes. A análise de dados constou de análise categorial-
descritiva onde foram categorizados os dados oriundos do questionário aplicado aos alunos e 
receberam um tratamento em ambiente informatizado; etapa de análise clínico-interpretativa, onde 
foram analisados os dados das entrevistas com os professores; e finalmente, etapa de análise 
integrativa, onde os dados das etapas anteriores foram analisados em conjunto. Tal análise nos 
permitiu concluir acerca da importância de relações de identificação com a disciplina através de 
uma relação transferencial envolvendo figuras parentais – professor – disciplina. Professores e 
alunos enfatizaram os aspectos afetivo-relacionais como características necessárias ao bom 
professor de Matemática, caracterizando-os como um “cuidador”. A atenção e a prática de 
exercícios apareceram como características fundamentais ao “bom” aluno em Matemática. Ao 
expressar seus sentimentos em relação à disciplina Matemática os alunos em sua maioria 
mencionaram aspectos positivos, através de palavras que caracterizavam a Matemática em termos 
de sua representação e valoração sociais. Tais resultados reforçam a idéia teórica de base segundo a 
qual os processos psicológicos de identificação e transferência têm importância decisiva na 
compreensão do funcionamento da disciplina de Matemática. 
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ABSTRACT
 

The present study aimed to investigate the psychological  processes of  identification and 
transfer in the context of the relationship between pupil and teacher in the mathematics 
classroom. Following this general direction, the specific goals of this study covered the 
description of the relationship between teacher and mathematics, and between teacher and 
pupils. In order to implement these goals two elementary teachers (5th level) of mathematics 
were investigated, together with their respective students (11 years-old boys and girls), in a 
private school from Recife (Brazil). This school and age levels were chosen due to their 
special interest as moments where teacher of specific matters (e.g., mathematics) substitute 
the generalist teacher of previous elementary first levels (1st to 4th, in the Brazilian school 
system). Puberty and adolescence were also taken into account for this choice, since this 
period of development is characterized by the emergence of huge conflicts of identification. 
Methodological  design of this  research covered interviews with the participant teachers, 
questionnaire  aplication  and  mathematical  evaluation  (SAEB  Test)  for  students.  Data 
analysis  covered  three  main  stages:  1)  Categorial-descriptive  analysis,  aimed  to  the 
classification of   deriving data of the questionnaire applied to the pupils; 2) Interpretative 
analysis  of  data  from  the  interviews  with  the  teachers;  and   3)  integrative  analysis,  a 
conclusive moment where previous analysis were combined.  The conclusive analysis of the 
results  allowed  to  conclude  that  identification  with  mathematics  is  established  through 
previous personal-affective relationships in the private biography of teachers and pupils.  On 
the other hand, affective-relational aspects were mentioned as central characteristics to the 
“good” teacher of mathematics, which suggest transference processes connecting teachers 
(seen as care-takers) and parental agents. The capability of paying close attention during 
mathematics classes, together with the availability to practice (home works) were mentioned 
as central characteristics of the “good” mathematics student. When invited to express their 
feelings towards mathematics the students mentioned positive aspects, through words that 
characterized the Mathematics in terms of its social positive representation. Such general 
conclusions seem to strength the theoretical  presumption of  the interest  of processes  of 
identication and transfer for the comprehension of the functioning of mathematics classes.  
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