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Caros Colegas Professores

No nosso dia a dia escolar refletimos constantemente a 

respeito das nossas práticas e do desenvolvimento dos 

nossos alunos. Nos questionamos o que fazer e como fazer 

para avançarmos na questão da aprendizagem e da forma-

ção cidadã. Particularmente, a Matemática é a disciplina 

apontada como uma das responsáveis pelo 

fracasso escolar dos alunos. Em geral, 

a Matemática ou é amada ou é odiada 

pelos alunos. O sentimento de repulsa 

pela Matemática, muitas vezes e, muito 

cedo, é reforçado pela família, comuni-

dade escolar e sociedade, que reproduz 

expressões tais como “a Matemática é o 

bicho”, “eu não consigo aprender Mate-

mática mesmo”, “a Matemática é para al-

guns”, ... reforçando o mito de que a Matemática 

é inatingível para muitos. 

Esse senso comum se reflete na sala de aula, onde 

percebemos que muitos alunos ficam desinteressados em 

aprender determinados conteúdos matemáticos, bem como 

desmotivados em relação à disciplina Matemática. Essa des-

motivação, dentre outros fatores, se deve à maneira como os 

alunos são apresentados a essa disciplina e as experiências 

anteriores de fracasso ou sucesso na aprendizagem que ao 

longo da vida influenciam sua percepção sobre a Matemática.
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A Psicologia Educacional vem questionando se a 

aprendizagem e o desempenho acadêmico dos alunos resul-

ta somente das capacidades cognitivas. Souza e Brito (2008)  

apontam um crescente estudo na valorização de outras va-

riáveis que envolvem a aprendizagem em Matemática, como 

atitude, afeto, autoconceito, criatividade, habilidade, repre-

sentação mental, formação de conceitos, entre outras que 

muitas vezes não são observadas.

Estudos de Bandura (1986), Burns (1986) e Campbell et 

al. (1996) indicam que experiências com os professores, com 

outros colegas e a maneira como são ministradas as aulas in-

terferem no julgamento dos alunos a respeito de sua apren-

dizagem, o que influencia na sua postura diante das aulas e 

tarefas propostas. Essas pesquisas mostram que o desempe-

nho escolar não concerne apenas às capacidades cognitivas 

e apontam que os fatores afetivos e motivacionais são tão im-

portantes quanto os cognitivos no processo de aprendizagem.
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Especificamente, aqui neste texto, focaremos no au-

toconceito. Mas, você sabe o que é autoconceito? Como ele se 

constitui e se desenvolve? Sabia que pessoas com autoconcei-

to em Matemática positivo tem um melhor rendimento aca-

dêmico nessa disciplina? 

O autoconceito surge como a percepção que os indiví-

duos possuem sobre si próprios e de pessoas que consideram 

significativas. Por meio dessa sua percepção, os indivíduos 

realizam avaliações acerca das suas capacidades e competên-

cias (Bandura, 1986).
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O autoconceito em Matemática tem sido considerado 

importante mediador na solução de problemas, uma vez que 

determina a quantidade de tempo e esforço despendido na 

realização das tarefas (PAJARES & MILLER, 1994). Assim, po-

demos pensar numa associação entre o desenvolvimento dos 

estudantes e um autoconceito positivo em Matemática, quan-

do o aluno reconhece as próprias capacidades, seu potencial 

e sua confiança em aprender matemática, mesmo encon-

trando dificuldades, mas acreditando que pode superá-las.

Considerando que o autoconceito se forma a partir 

das experiências, as atitudes em relação à matemática in-

fluenciam e são influenciadas pelo ensino dessa disciplina, 

pela maneira como ela é trabalhada na escola, pelas habili-

dades que são exigidas do indivíduo e pelo sucesso ou insu-

cesso na realização das tarefas matemáticas. A escola, muitas 

vezes, se preocupa em transmitir informações, desenvolver 

destreza, ensinar estratégias, não se preocupando com o lado 

afetivo, com os sentimentos que estão presentes em todas as 

ações do indivíduo. 

Assim, acreditamos que a formação de autoconceito 

positivo em relação à Matemática deve ser um objetivo a ser 

alcançado durante a trajetória escolar. 

Esse guia tem como objetivo nos fazer refletir sobre 

a importância do autoconceito acadêmico em Matemática e 

apresentar uma possibilidade do seu desenvolvimento por 

meio da construção de um ambiente de Modelagem Mate-

mática. Ressaltamos que o que tange ao desenvolvimento do 

autoconceito não se restringe apenas a disciplina de Mate-

mática, mas também, a todas as demais e que existem outras 

possibilidades para o seu desenvolvimento na prática esco-

lar, além da Modelagem Matemática. 



14

Autoconceito em matemática: contribuições da modelagem matemática para o seu desenvolvimento

Organizamos este material em duas partes. Na pri-

meira parte, trazemos uma breve discussão teórica em torno 

da importância do autoconceito no processo formativo dos 

estudantes, além de elementos que evidenciam possibilida-

des de conexões dessa variável e a Matemática. Na segunda 

parte apresentamos nossa experiência com a Modelagem 

Matemática e sua influência no autoconceito em matemática 

de estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental.

Fica o convite a reflexão e a colocar a mão na massa, 

usando da sua criatividade e experiência, para desenvolver 

e adaptar estratégias que favoreçam o autoconceito positivo 

em Matemática. 

Boa Leitura!

Tatiane da Silva Lima

Luciano Lessa Lorenzoni

Oscar Luiz Teixeira de Rezende
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Desde cedo a criança forma uma representação mental 

dela mesma, ou seja, uma ideia de como ela se apresen-

ta para si mesma. Vivendo num meio social e se desenvolven-

do, ela vai se percebendo como ser humano com existência 

própria e a partir de informações que vai recebendo desse 

meio, desenvolve um conjunto de percepções de si mesmo, 

que é chamado de autoconceito. 

Esse autoconceito é formado através da convivência 

com o meio, a família e a escola. De acordo com Bandura 

(1986, p. 409), autoconceito é uma “visão composta de um in-

divíduo, que é formada através da experiência direta e ava-

liações adotadas de outras pessoas significativas”. Assim, aos 

poucos a criança vai se percebendo e tendo a concepção de 

quem ela é ou de quem gostaria de ser. 

Uma formação de autoconceito positivo pode ter con-

sequências importantes para o desenvolvimento de uma pes-

soa, e fica evidente a necessidade de desenvolver um auto-

conceito adequado no meio na qual está inserido essa pessoa. 

À vista disso, a escola tem grande importância na va-

lidação social da capacidade cognitiva das pessoas, principal-

mente durante a infância, por ser o lugar em que os conheci-

mentos e habilidades de pensamento são testados, avaliados 

e socialmente comparados (BANDURA, 1997). Alguns fatores 

presentes nas situações escolares têm reflexos no desenvolvi-

mento dos alunos, como a interpretação do professor sobre 
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sucessos e fracassos deles e a comparação de desempenho 

entre estudantes (BANDURA, 1997).

No ambiente educacional, a maneira como os alunos 

lidam com as atividades na sua trajetória escolar faz toda di-

ferença nas suas percepções, por isso é importante a escola 

desenvolver crenças, afetos e práticas que influenciem a ma-

neira como os estudantes se engajam nas atividades escola-

res. Oliveira (2000, p 60) ressalta que “a experiência escolar 

do indivíduo tem grande influência na imagem que ele faz 

de si mesmo. Podendo ser cerceadora das suas iniciativas ou 

então estimuladora de um maior processo de crescimento in-

dividual”.

Alunos que são constantemente julgados de forma 

negativa e tem experiências recorrentes de fracasso escola, 

começa a acreditar que são incapazes. A partir do momento 

que subestimam suas capacidades, apresentam expectativas 

negativas de suas realizações e evitam assim a ação. Julgam-

-se inferiores aos outros, tendo uma autoimagem negativa so-

bre sua capacidade de aprender.

Nesta perspectiva, a escola tem um papel importante 

na vida afetiva de seus alunos e deve fornecer elementos para 

eles se autoconhecerem e construírem novos significados 

sobre si mesmo. O estudante que tem uma imagem positiva 

a seu respeito tem maior possibilidade de ter sucesso esco-

lar, porque tem mais segurança de enfrentar as dificuldades 

apresentadas (OLIVEIRA, 2000).

Crianças com autoconceito positivo são mais persis-

tentes e confiantes, ao executarem suas tarefas escolares, 

do que crianças com autoconceito negativo. Silva e Alencar 

(1984) lembram que alunos com autoconceito negativo ten-

dem a apresentar traços de personalidade de vulnerabilida-

de e inadequação, quando geralmente se sentam atrás e nos 
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lados da sala, ao contrário dos alunos com autoconceito posi-

tivo, que se sentam na frente da sala e participam com mais 

frequência das aulas.

É observável também que as atitudes e a maneira como 

o professor lida com a aprendizagem influenciam no desen-

volvimento intelectual e social do aluno, considerando sua 

realidade, estimulando-o e resgatando sua autoestima e de-

senvolvimento pleno. Souza, Faria e Faria (2016) pontuam que 

é importante os professores conhecerem as variáveis psicoló-

gicas que podem influenciar no aproveitamento acadêmico.

Nosso estudo teve como foco investigar o autocon-

ceito no domínio específico da Matemática. Parte-se aqui do 

pressuposto de que tal disciplina é favorável a apresentar ti-

pos peculiares de crenças e valores pelo senso comum, por 

ser uma disciplina que, muitas vezes, tem um poder de supe-

rioridade na forma como é avaliada e valorizada socialmente.
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Muitas vezes a disciplina de Matemática é considerada 

vilã na escola. Muitas vezes, ouvem-se declarações de 

que os estudantes não gostam de matemática, de que a temem 

e de que a consideram uma disciplina difícil de aprender. Es-

sas afirmativas podem criar crenças negativas em relação à 

Matemática, influenciando na motivação dos alunos na 

aprendizagem e participação em sala de aula.

As crenças relacionadas a aprendizagem ma-

temática são em grande parte formadas na escola, 

através das experiências pelas quais os alunos são 

submetidos ao longo de sua vida escolar, criando a 

partir dessas experiências um autoconceito em ma-

temática.

O autoconceito em Matemática, em particu-

lar, refere-se à percepção ou convicção da capacida-

de de fazer bem e aprender essa matéria (WILKINS, 

2004). Opachich e Kadijevich (1998) defendem que o au-

toconceito em Matemática é concebido da confiança em 

aprender Matemática. Esse conceito representaria as cren-

ças sobre a Matemática, acrescido das reações emocionais 

e comportamentais, bem como da confiança e dos motivos 

para aprender essa disciplina.

De acordo com Silva e Vendramini (2005), o auto-

conceito em Matemática pode ser caracterizado como as 

percepções que o estudante tem de suas capacidades, das 
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realizações escolares, assim como as avaliações que ele faz 

dessas mesmas capacidades e realizações. Desse modo, a 

escola tem papel importante no autoconhecimento desses 

sujeitos. O autoconceito matemático seria concebido como 

uma generalização da confiança em aprender matemática. 

Assim, o autoconceito representa um sistema organizado de 

crenças sobre a Matemática acrescida das reações emocio-

nais e comportamentais em relação ao seu valor e ao modo 

de pensamento utilizado.

Um dos problemas no ensino da Matemática é que ela 

tem sido pensada e tratada por professores como algo dis-

tante da realidade do aluno. O aluno se senti desmotivado a 

aprender se vir que aquilo não tem nenhuma ligação com sua 

vida cotidiana.

Quando o estudante consegue realizar com sucesso 

suas atividades em sala de aula, vai construindo autoconfian-

ça e passando a acreditar em sua própria capacidade para li-

dar com tarefas daquela natureza. 

Embora essas crenças não venham só do professor, 

mas também da família, dos colegas, da valorização dos estu-

dos por parte do seu meio social, como professores, devemos 

propor atividades significativas e desafiadoras, que desperte 

interesse e motivação em aprender Matemática, pois temos 

um papel importante nesse contexto.

Pensando que o autoconceito influencia no contexto 

escolar, é necessárias práticas pedagógicas que contribuam 

para autopercepções positivas em relação à Matemática. Em-

bora o autoconceito em Matemática elevado não seja em si um 

fator suficiente na determinação do sucesso escolar, parece 

constituir uma condição importante no desempenho escolar. 

Diante disso, a Modelagem Matemática pode ser uma 

dessas “práticas”, com o aluno se reconhecendo como sujeito 
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ativo do processo e construindo o próprio conhecimento por 

meio de investigações, ações e reflexões sobre temas relacio-

nados à cultura de seu grupo e de seu interesse, sendo o pro-

fessor um mediador do processo que estimula as interações, 

investigações e descobertas, de modo a influenciar na sua 

percepção a respeito da sua capacidade em se relacionar e 

resolver problemas que envolvam a Matemática.

Nossa pesquisa teve como objetivo analisar os refle-

xos no desenvolvimento do autoconceito Matemático dos 

alunos a partir de uma atividade de Modelagem Matemática. 

O ponto de partida se deu com a aplicação de uma escala de 

autoconceito em Matemática e um questionário no final do 

ano de 2018, com o objetivo de coletar dados sobre a percep-

ção dos alunos em relação à matemática e a confiança em 

realizar atividades relacionadas à aprendizagem escolar des-

sa disciplina. A segunda aplicação foi em julho de 2019, tota-

lizando 10 meses o tempo de aplicação entre uma e a outra. 

A atividade foi desenvolvida numa turma do 7º ano do 

Ensino Fundamental II, composta por 14 alunos com idade 

entre 12 a 14 anos. Tivemos ainda, um grupo de controle1 com 

outra turma do sétimo ano e outra professora de Matemáti-

ca. Esse grupo de controle é formado por alunos com perfil 

similar ao do grupo estudado, na mesma faixa etária e mes-

mo nível social, cultural, econômico e acadêmico. No grupo 

de controle, foi feita a aplicação no mesmo período do grupo 

anterior, porém sem a atividade de modelagem desenvolvida 

em sala.

A fim de medir e caracterizar o autoconceito dos alu-

nos foi utilizada em nossa investigação uma adaptação da es-

cala validada por Pajares e Miller (1994), que contém 16 itens, 

conforme se mostra no quadro 1. 

Quadro 1: Escala de autoconceito em relação à 

1 Grupo de indivíduos que, 
numa pesquisa, não recebem 
nenhum tratamento especial, a 
fim de servir como referência-
-padrão às variáveis a que se 
submete o grupo experimental.
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Matemática

1. Para mim, é importante ter boas notas em 
Matemática.

2. 2. Ser bom/boa em Matemática é importante 
para mim.

3. 3. Eu acho interessante resolver problemas 
matemáticos.

4. 4. Em comparação com todos os estudantes 
da minha classe, eu sou bom/boa em Matemática.

5. 5. Eu tenho boas notas em Matemática.

6. 6. Os trabalhos na aula de Matemática são 
fáceis para mim.

7. 7. Eu tenho dificuldade na aula de Matemática.

8. 8. Eu aprendo Matemática rapidamente.

9. 9. Eu sempre me saí bem em Matemática.

10. 10. Eu acho a Matemática interessante.

11. 11. Quando um exercício de Matemática é 
difícil para eu resolver, sinto necessidade de me 
esforçar mais para solucioná-lo.

12. 12. Eu trabalharia todo o tempo necessário 
para solucionar um exercício de Matemática difícil.

13. 13. Quando eu acho que os exercícios de 
Matemática estão difíceis, eu normalmente desisto 
de fazer.

14. 14. Eu gosto de estudar Matemática em casa.

15. 15. A Matemática é “chata”.

16. 16. Eu acredito que eu posso ser um matemá-
tico ou um cientista.

Fonte: Adaptado de Pajares e Miller (1994)
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O instrumento original (Anexo I) foi desenvolvido e 

validado nos Estados Unidos, traduzido e adaptado por Bri-

to (2000) e. A escala é composta de afirmações relacionadas 

com o que se quer medir e expressa opiniões, variando de 

totalmente falsa a totalmente verdadeira. Busca medir a ideia 

que os alunos têm da Matemática e sua capacidade e confian-

ça em realizar as atividades dessa disciplina. 

Cada item da escala varia de totalmente falsa (1 pon-

to) a totalmente verdadeira (8 pontos) é apresentado aos alu-

nos sob a forma de imagens com emojis 2, conforme a Figura 

2. Esse instrumento foi uma adaptação nossa à escala, por 

acharmos que essas “carinhas” são especialidade de fenôme-

no cultural muito utilizado e a popularidade dos emojis con-

figura uma nova linguagem que expressa emoções positivas 

e negativas e acreditamos que poderia se revelar um instru-

mento interessante. Para cada afirmação apresentada na es-

cala, o aluno deveria escolher uma das oito alternativas apre-

sentadas mediante expressões faciais que poderiam ajudá-lo 

a refletir sobre seu sentimento em cada uma das afirmações.

Figura 2: Escala de autoconceito em relação à Mate-

mática.

Fonte: Adaptado de Pajares e Miller (1994)

Com nossa adaptação, a pontuação total na escala va-

ria de 16 a 128 pontos, com ponto médio igual a 72, sendo o 

autoconceito classificado em rebaixado, adequado e elevado. 

2 Também conhecidos como 
emoticon ou “carinhas”, fa-
zem parte da comunicação 
atual, principalmente de 
adolescentes, expressando 
sentimentos e emoções.
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Além da escala, utilizamos também um questionário 

de matemática visando verificar ou investigar, por meio de 

seis questões abertas, a autopercepção dos alunos no que 

concerne à disciplina Matemática e à confiança em realizar 

atividades relacionadas à aprendizagem escolar. Fizemos 

também uma entrevista que veio complementar a escala e o 

questionário com opiniões dos estudantes sobre a Matemáti-

ca, com objetivo de buscar mais informações sobre seu auto-

conceito matemático.

MODELAGEM MATEMÁTICA

Atualmente, a Modelagem Matemática, na perspecti-

va de Educação Matemática, está sendo bastante discutida no 

país em trabalhos, pesquisas e relatos de experiências apre-

sentados em eventos como a Conferência Nacional sobre Mo-

delagem Matemática (CNMEM), que na IX CNMEM teve XX 

trabalhos aprovados e na X teve XXX trabalhos aprovados,  

em cursos de formação de professores, em grupos de pes-

quisa como o da Sociedade Brasileira de Educação Matemá-

tica (SBEM) e inclusive em documentos oficiais de Educação. 

(BIEMBENGUT, 2009).

A modelagem viria como uma ferramenta alternativa 

para o ensino da matemática, trazendo o cotidiano para a sala 

de aula através de construção de modelos ou não. Caldeira 

(2009), pensa a Modelagem Matemática como uma concep-

ção de educação que seria um dos caminhos para estabelecer 

uma nova forma de pensar as relações da matemática com 

uma sociedade mais participante e democrática. Segundo o 

autor, a adoção da Modelagem Matemática deve ser dinâmica 

e participativa, que possibilite ao estudante, a partir de situa-

ções do cotidiano, inventar algoritmos de resolução ou criar 
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algum procedimento matemático. Jonei Cerqueira Barbosa, 

outro grande estudioso da Modelagem Matemática, afirma 

que a “modelagem é um ambiente de aprendizagem no qual 

os alunos são convidados a indagar e/ou investigar, por meio 

da matemática, situações oriundas de outras áreas da realida-

de”. (BARBOSA, 2001, p.3).

A meu ver, o ambiente de Modelagem está associado 

à problematização e investigação. O primeiro refere-se ao ato 

de criar perguntas e/ou problemas enquanto que o segundo, 

à busca, seleção, organização e manipulação de informações 

e reflexão sobre elas. Ambas atividades não são separadas, 

mas articuladas no processo de envolvimento dos alunos 

para abordar a atividade proposta. Nela, podem-se levantar 

questões e realizar investigações que atingem o âmbito do co-

nhecimento reflexivo. (BARBOSA, 2004, p.3).

Com esse entendimento, nossa pesquisa experimen-

tou a Modelagem Matemática como ambiente de aprendiza-

gem, por acreditar que essa perspectiva pode dar significado 

à Matemática. À medida que a aproximamos da realidade do 

estudante, desenvolve a autonomia e estimula a reflexão crí-

tica dos fatos oriundas da sociedade. Acreditamos que essa 

vivência trouxe um novo significado da Matemática para o 

aluno e, consequentemente, uma reação emocionalmente 

positiva na crença de sua aprendizagem nessa disciplina.

Barbosa (2001), tomando como referência a argumen-

tação elaborada por Skovsmose (2000), classifica o ambiente 

de aprendizagem como um convite aos alunos, que podem 

aceitá-lo ou não. Nesse sentido, é importante que o ambien-

te de aprendizagem apresentado pelos professores seja dire-

cionado aos interesses dos alunos. Para Rosa e Orey (2012), 

na organização de uma atividade de modelagem, é impor-

tante relacionar as tarefas curriculares com os problemas 
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enfrentados pela comunidade, para que sejam relevantes 

para os alunos. Esse ambiente de aprendizagem é constituí-

do de diversos tipos de ações, tais como: esquematizar, de-

senvolver operações aritméticas, gerar equações, fazer dese-

nhos, traçar gráficos e, principalmente, produzir discursos 

(SILVA E BARBOSA, 2011).

Barbosa (2004) acredita que o papel do professor é 

fundamental para a realização da modelagem em sala de aula, 

pois exige que o professor esteja minimamente preparado 

para trabalhar com as improbabilidades, tenha perspicácia 

e maleabilidade e aja como um “maestro”, solicitando maior 

aprofundamento no tema debatido e um prévio planejamento 

das possibilidades e dos caminhos a serem seguidos, para que 

proponha novas direções.

No que concerne ao desenvolvimento em sala de aula, 

Barbosa (2004), classifica atividades de Modelagem Matemá-

tica em três possibilidades, num ambiente de problematiza-

ção e investigação. 

Na primeira possibilidade, a situação problema a ser 

trabalhada é apresentada pelo professor juntamente com os 

dados necessários e cabe os alunos investigarem. No caso 2, 

o professor também formula o problema inicial e os alunos 

conduzem as demais tarefas. No caso 3, os alunos e/ou pro-

fessores escolhem o tema, são responsáveis pela busca de in-

formações e resolve a situação problema. (BARBOSA, 2004).

Barbosa (2004) aponta cinco argumentos favoráveis para 

o uso da modelagem matemática em sala de aula:

• Motivação: os alunos sentem-se estimulados para o es-

tudo da Matemática, pois podem vislumbrar a aplicabilidade prá-

tica dos conteúdos matemáticos na sociedade. 

• Facilitação da aprendizagem: os alunos teriam mais 
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facilidade em compreender as ideias, noções e conceitos ma-

temáticos, pois podem conectá-los com outros campos do co-

nhecimento. 

• Preparação para utilizar a Matemática em diferentes 

áreas: os alunos têm a oportunidade de desenvolver a capa-

cidade de aplicar a Matemática em diversas situações, auxi-

liando a verificarem a importância dessa ciência no dia a dia 

e no mundo do trabalho. 

• Desenvolvimento de habilidades gerais de explora-

ção: os estudantes desenvolvem habilidades de investigação. 

• Compreensão do papel sociocultural da Matemática: 

os alunos analisam como a Matemática pode ser usada nas prá-

ticas sociais. 

Buscamos nesse trabalho romper com um ensino que só 

o conteúdo é transmitido pelo professor e que possibilite desen-

volver um ambiente de criticidade e reflexão nos estudantes.

Em nossa pesquisa, observamos que a Modelagem 

Matemática desenvolveu nos estudantes a capacidade críti-

ca, a autonomia, a curiosidade, o desenvolvimento do racio-

cínio, a experiência com novas posturas em sala de aula e 

a (res)significação da Matemática, dando-lhe mais confiança 

no seu saber e em suas crenças na disciplina Matemática.

LEITURAS SUGERIDAS
Para o eleitor mais interessado em trabalhos com a  

Modelagem Matemática, sugerimos uma pequena bibliogra-

fia, de pesquisas feitas pelo Grupo de Estudo e Pesquisa em 

Modelagem Matemática e Educação Estatística (GEPEME), do 

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Ma-

temática (EDUCIMAT). Algumas foram utilizadas como refe-

rencial teórico para o nosso estudo.
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Adotamos como roteiro para o desenvolvimento das ativi-

dades com os alunos os momentos defendidos por Bar-

bosa (2009) que seriam: convite, trabalho em grupo, sociali-

zação e formalização. O objetivo era criar um ambiente para 

levantar questões envolvendo a conscientização do consumo 

da água, tema sugerido pela professora-investigadora, por 

meio de investigação e reflexão.

Havia um planejamento inicial de como desenvolver, 

porém, como é inerente à Modelagem desenvolvida a partir 

de temas, não há como prever exatamente cada ação, sobre-

tudo quando se busca dar voz aos participantes, inclusive para 

tomada de decisões. Dessa forma, não entendemos atividade 

como algo desenvolvido segundo um roteiro fixo, pré-esta-

belecido. Não tendo a obrigação de seguir um roteiro fixo, 

estabelecido a priori, nosso caminho foi sendo construído. 

Apresentamos a seguir uma breve descrição desse caminho, 

para dar ao leitor uma visão geral do que foi desenvolvido. 
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O primeiro encontro, teve como objetivo apresentar 

aos alunos a proposta da atividade, que consistia em traba-

lhar matematicamente um tema que fosse confluente com a 

realidade dos estudantes e foi sugerido a crise e a conscien-

tização do uso da água, pois recentemente a escola passou 

por períodos de falta de água e era algo muito frequente nos 

bairros em que moravam os alunos. O convite foi aceito pelos 

estudantes, sendo confirmado pelo interesse e participação 

dos alunos nesse primeiro momento e ao longo das demais 

aulas. A atividade foi denominada “Você é gastão de água?”, 

que foi adaptada de Dalvi (2018), com o objetivo de refletir so-

bre o consumo consciente da água e sua importância em nos-

sa vida. Posteriormente, exibimos a reportagem Água, plane-

ta em crise 3 , que contribuiu para que os estudantes tivessem 

mais informações sobre a situação da água no mundo. 

3 Reportagem encontrada 
em: https://www.youtube.
com/watch?v=2zENsxgQ5C4

https://www.youtube.com/watch?v=2zENsxgQ5C4
https://www.youtube.com/watch?v=2zENsxgQ5C4
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Para o segundo momento foi planejada uma visita 

técnica na Estação de Tratamento da Água da cidade, onde os 

alunos participaram de uma palestra que abordou as etapas 

de tratamento da água e questões relacionadas ao consumo 

e a qualidade da água. Após a palestra, os alunos foram co-

nhecer as instalações, conforme a Figura 2, percorrendo os 

tanques da estação e um laboratório de monitoramento de 

qualidade da água, onde são realizadas as análises que ates-

tam os padrões de potabilidade da água exigidos pelo Minis-

tério da Saúde.

Figura 2 - Visita a Estação de Tratamento da Água (Arquivo dos autores, 2019)

O terceiro encontro foi um momento para aprofun-

dar nas reflexões acerca da reportagem e da visita à estação 

de tratamento. O debate levantou questões envolvendo si-

tuações do dia-a-dia e observamos que essas reflexões sobre 

a conscientização do uso da água fizeram os alunos pensa-

rem sobre o papel da matemática na sociedade, dialogando 

com Barbosa (2001) quando diz que a Modelagem Matemáti-

ca pode potencializar a reflexão das pessoas no debate e to-

mada de decisões que envolvem aplicações da Matemática. 

Os alunos passaram a refletir sobre o seu próprio consumo 

de água, em particular nas suas residências. Propuseram 

então medir, em casa, a quantidade de água consumida em 
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um dia por eles e que trariam no próximo encontro.

No quarto encontro os alunos socializaram os re-

sultados encontrados e as estratégias utilizadas para medir 

a quantidade de água consumida durante um dia. Alguns 

alunos pesquisaram na internet a quantidade média de água 

consumida para cada uma das atividades como tomar banho, 

o uso da descarga, etc. Um outro aluno, com ajuda da mãe, 

fez os cálculos utilizando uma garrafa de 1 litro para situações 

que utilizava menos água e um balde de 12 litros para medir 

a quantidade de água utilizada para lavar o quintal e lavar o 

banheiro. Uma outra aluna fez dois cálculos, um fazendo os 

registros de cada prática feita durante seu dia e outro utili-

zando a conta de água. Durante esse momento era notável 

uma maior interação e participação dos alunos nas aulas, e 

alguns alunos se surpreendiam por terem esquecido de levar 

em conta o gasto com água de uso geral e/ou coletivo como 

lavar roupa, fazer a comida, ... tinham levado em considera-

ção apenas os gastos individuais ou pessoais. Vimos, ainda, 

em alguns casos que familiares ajudaram os alunos a levan-

tarem os dados e a refletirem sobre esses dados, o que pode-

mos considerar que a modelagem matemática possibilitou a 

conexão da família com a escola, elo tão importante e que 

favorece positivamente no desempenho do aluno e também 

no seu autoconceito.

Os alunos se mostraram bem motivados nesta etapa da 

atividade de Modelagem, o que nos leva a crença que quando 

são apresentadas situações problemas ligadas à realidade do 

aluno, eles aprendem com mais facilidade, pois estão parti-

cipando ativamente do processo. O ambiente se torna poten-

cialmente significativo e pode desencadear a predisposição 
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para aprender, contribuindo para o desenvolvimento de con-

cepções favoráveis sobre sua aprendizagem.

No quinto encontro trabalhamos com os dados dos 

alunos, esquematizando os valores encontrados em uma ta-

bela separando por categorias: beber água, descarga, tomar 

banho, etc. Com a tabela foi possível os alunos analisarem 

os valores de cada um, problematizando algumas ideias a 

respeito do consumo consciente da água. Eles observaram o 

consumo máximo e mínimo, sugeriram calcular a média arit-

mética, refletindo a respeito desses valores. A partir da ativi-

dade feita com os estudantes, identificamos elementos que 

Barbosa (2004) aponta como favoráveis para o uso da Modela-

gem em sala de aula como a motivação, o interesse do grupo 

nas questões levantadas e na investigação, o desenvolvimen-

to das reflexões críticas, além da relação da Matemática com 

outras áreas do conhecimento. 

No sexto momento os alunos, organizados em grupo, 

construíram gráficos com as informações coletadas pela tur-

ma. A atividade em grupo criou condições para um ambiente 

de cooperação e trocas de conhecimento, com a participação 

ativa do aluno no processo de aprendizagem e a intervenção 

docente interagindo com os estudantes e favorecendo a con-

fiança destes na participação das atividades. 

A medida que os alunos vão internalizando a ideia de 

que são capazes, é identificado uma maior segurança e esfor-

ço na atividade, reforçando a importância da interação social 

e de experiências positivas na escola para seu autoconceito.

O sétimo encontro foi reservado para os alunos tra-

balharem algumas questões envolvidas na conta de água de 

sua casa. Nessa aula os alunos, em duplas, exploraram as 

informações da fatura. Discutimos ainda a que as unidades 
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atendidas são divididas nas categorias residencial, comercial, 

social, industrial e pública. Os alunos não sabiam o que era 

o hidrômetro nem para que servia. Perceberam que existiam 

faixas de consumo e houve alguns questionamentos sobre os 

impostos cobrados. Vimos a diferença entre o valor da con-

ta mais alta e mais baixa e representamos por porcentagem 

essa diferença. 

O último encontro foi a socialização dos trabalhos 

desenvolvidos para os colegas de outras turmas. Os alunos 

explicaram as etapas da atividade de Modelagem Matemática 

e comentaram que gostaram muito de uma atividade de ma-

temática que trabalhava com um problema real e que gosta-

riam de ter mais aulas assim, com atividades diferentes e en-

volventes, não somente com “continhas”, como afirmou uma 

aluna. As figuras 3 e 4 ilustram alguns desses momentos.

Figuras 3 e 4: Atividades desenvolvidas pelos alunos e exposição dos Trabalhos (Arquivo dos 
autores, 2019)
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Durante o desenvolvimento da atividade em sala de 

aula percebemos o interesse e a participação dos alunos. Ob-

servamos alunos que não são considerados “bons” em ma-

temática, estimulados e contribuindo com as atividades. No-

tamos que a prática da modelagem matemática, favoreceu 

a motivação, interação, questionamentos e troca de conhe-

cimentos entre os alunos, influenciando dessa maneira nas 

crenças de competência individual destes



37

Autoconceito em matemática: contribuições da modelagem matemática para o seu desenvolvimento

Conforme vimos anteriormente, nosso objetivo principal 

nesta investigação era observar e analisar a existência 

de mudanças no autoconceito matemático mediante uma 

atividade de Modelagem Matemática como um ambiente de 

aprendizagem.

O instrumento utilizado para avaliar o autoconceito 

dos alunos foi a escala validada por Pajares e Miller (1994), 

que, em nossa adaptação, assume valores de 16 a 128 pontos, 

com ponto médio igual a 72, sendo o autoconceito classifica-

do em rebaixado (abaixo de 72 pontos), adequado (72 pontos) 

e elevado (acima de 72 pontos).

Na tabela 1, apresentam-se os resultados da escala de 

autoconceito em Matemática dos alunos, que foram identi-

ficados pela letra A seguida de um número, antes (pré-teste) 

e depois (pós-teste) da atividade de Modelagem Matemática.

Autoconceito Matemático

Alunos Pré-Teste Pós-Teste

A1 62 72

A2 42 69

A3 67 70

A4 72 72

A5 96 93

A6 72 78

A7 96 98

A8 68 72

A9 69 80

A10 72 88
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A11 67 73

A12 66 71

A13 61 72

A14 62 70

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019

De modo geral, de acordo com os dados apresentados, 

verificamos que as percepções de autoconceito dos alunos ti-

veram progressos do pré-teste para o pós-teste. Dos 14 alunos 

da turma, 12 apresentaram aumento em suas pontuações na 

escala do autoconceito, 1 permaneceu estável e 1 apresentou 

uma diminuição. O que permaneceu estável (A4) já tinha um 

autoconceito adequado e o que apresentou uma diminuição 

(A5), apesar do decréscimo. Ressalta-se que foi uma variação 

muito pequena de 3 pontos, se manteve com um autoconceito 

elevado e é um dos dois alunos que possuem o autoconceito 

mais elevado da turma, o que parece indicar que a experiên-

cia considerada positiva para alunos que já têm autoconceito 

elevado pode apenas manter a sua percepção, sem haver al-

teração na escala do autoconceito.

Tabela 2 – Perfil da turma em relação ao autoconceito 

em Matemática (%)

Autoconceito Pré-Teste Pós-Teste

Rebaixado 64,3 28,6

Adequado 21,4 28,6

Elevado 14,3 42,8

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019

Observamos, na tabela 2, que, antes da atividade de 

Modelagem Matemática, 64,3% dos alunos apresentaram 
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autoconceitos rebaixados em relação à Matemática, 21,4% 

autoconceitos adequados e apenas 14,3% autoconceitos ele-

vados, o que caracteriza uma turma com a maior parte dos 

alunos com uma percepção frágil em relação a sua confiança 

na capacidade matemática.

Já, após a atividade de Modelagem Matemática, o per-

fil da turma em relação ao autoconceito matemático modifi-

ca-se consideravelmente para melhor. Observa-se que, nessa 

segunda avaliação, 42,8% dos estudantes apresentaram auto-

conceitos elevados, 28,6% autoconceitos adequados e 28,6% 

autoconceitos rebaixados, representando, assim, melhoria 

de suas percepções em relação à Matemática, de forma a 

indicar que a atividade de Modelagem Matemática teve um 

efeito positivo nos valores de autoconceito dos alunos que 

dela participaram.

Podemos constatar também uma melhoria no auto-

conceito dos alunos, quando os comparamos com o grupo de 

controle. Conforme já falamos, existiam duas turmas do séti-

mo ano na escola que foram assim caracterizadas: um grupo 

denominado experimental, em que a professora pesquisado-

ra desenvolveu uma atividade de modelagem; e um grupo de 

controle, em que os alunos continuaram as suas atividades 

nas aulas de Matemática, com outro professor de Matemáti-

ca, seguindo normalmente o currículo estabelecido.

De acordo com a tabela 3, verifica-se maior evolução 

nos alunos que participaram da atividade de Modelagem Ma-

temática. Observa-se que, no grupo de controle, os valores 

do autoconceito medido pela escala tiveram pouca variação 

antes e depois da avaliação, com a maioria dos alunos apre-

sentando autoconceitos rebaixados. Na primeira aplicação 

da escala, esse grupo apresentou 58,33% de autoconceito 

rebaixado e 41,66% elevado. Na segunda aplicação, tivemos 



40

Autoconceito em matemática: contribuições da modelagem matemática para o seu desenvolvimento

66,66% dos alunos com autoconceito negativo, 8,3% autocon-

ceito adequado e 25,66% autoconceito levado.

Tabela 3 – Perfil dos grupos em relação ao autocon-

ceito em Matemática (%).

Fonte: Elaborada pela autora, 2019

De acordo com a interpretação dos resultados acima 

obtidos nas médias na escala de autoconceito após a ativida-

de de Modelagem Matemática, infere-se que a atividade des-

pertou o interesse dos participantes e favoreceu um desen-

volvimento positivo no autoconceito em Matemática. Dessa 

maneira, essas atividades propiciaram o enriquecimento do 

conhecimento matemático por meio da contextualização da 

Matemática escolar em relação aos conhecimentos utilizados 

pelos participantes deste estudo em seu dia a dia.

Quando analisados os questionários dos alunos do 

grupo experimental ainda na fase de pré-teste, alguns alu-

nos reportaram que não gostavam da disciplina Matemáti-

ca e tinham muitas dificuldades durante as aulas, apesar de 

reconhecerem a importância da Matemática para sua vida 

acadêmica. Nesse questionário, a maioria dos alunos relatou 

sensações negativas em relação à Matemática. Alguns alunos 

escreveram o motivo pelo qual não gostavam de Matemática 

ou sua relação em resolver problemas que envolvam cálculos 

matemático, como visto nos relatos das alunas A5, A8 e A14.

Grupo Experimental   Grupo de Controle

Autoconceito Pré-Teste Pós-Teste   Autoconceito Pré-Teste Pós-Teste

Rebaixado 64,3 28,6 Rebaixado 58,33% 66,66%

Adequado 21,4 28,6 Adequado 8,3%

Elevado 14,3 42,8 Elevado 41,66% 25,66%
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Como você se sente nas aulas de Matemática? 

A5: Tristeza, porque sou ruim em Matemática

Como você avalia a sua capacidade para resol-

ver problemas que envolvam a Matemática na 

escola e no dia a dia?

A8: Péssima, horrível, nota 0.

Você gosta de resolver problemas que envolvam 

cálculos Matemáticos? Justifique.

A14: Não, pois sou burra e não sei de nada.

Os dados revelados nos questionários mostraram os 

alunos inseguros na sua capacidade de aprender e crenças 

negativas em relação à aprendizagem em Matemática. No re-

lato da aluna A14 é possível perceber que emoções negativas 

podem indicar pouca confiança na própria capacidade e pre-

judicar o desempenho (BANDURA, 1997). 

Já após a realização da atividade, alunos relataram 

que gostaram de participar da atividade de Modelagem Mate-

mática, como nas falas a seguir dos alunos A2 e A8, conforme 

se observa nos relatos abaixo:

Você gosta de resolver problemas que envolvam 

cálculos Matemáticos? Justifique.

A2: Depende dos problemas. Cálculos do meu 

dia a dia gosto. Eu tenho dificuldade mas a 

matemática com o problema da água eu gostei e 

me interessou.

Como você avalia a sua capacidade para 
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resolver problemas que envolvam a Matemática 

na escola e no dia a dia?

A8: Avalio nota 2 pois tenho certas dificuldades. 

Contas com números não gosto. Gosto de proble-

mas do cotidiano.

Essas falas relatadas demonstram um avanço positivo 

na relação desses alunos com a Matemática, quando surge a 

possibilidade real da aprendizagem da Matemática e da sua 

aplicação, mediante a interação com a realidade. Observa-

mos, nas falas dos alunos, menção a duas vantagens da uti-

lização da Modelagem Matemática na sala de aula: a apro-

ximação com a realidade e a motivação. Quando os alunos 

disseram que gosta de cálculos do seu dia a dia e gostaram 

das aulas, é possível que estejam dizendo que, quando os con-

teúdos partem da sua vida real, fica mais fácil e interessante 

aprender, contribuindo para o interesse do aluno.
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No relato abaixo, podemos ver que o sentimento da 

aluna A5 mudou na segunda aplicação do questionário após 

a atividade de Modelagem Matemática. A aluna relatou, no 

primeiro questionário, que se sentia triste nas aulas de Ma-

temática porque achava “ruim”. No segundo momento, afir-

mou que se sentia bem nas aulas e gostava de Matemática.

Como você se sente nas aulas de Matemática? 

Porque acha que se sente assim?

A5: Bem, porque eu gosto de Matemática.

A nosso ver, o fato de as atividades propostas terem 

sido interessantes para a aluna que se dedicou a todas as eta-

pas contribuiu para ela manifestar expectativas favoráveis no 

seu sentimento em relação à Matemática. O esforço persis-

tente que resulta em êxito mostra para a pessoa sua capaci-

dade em vencer obstáculos (BANDURA, 1997).

Reafirmamos a importância de relacionar a Matemá-

tica com a realidade e como essa relação motiva os alunos 

nos depoimentos dos alunos A10 e A14, relatados nos ques-

tionários após a atividade de modelagem, conforme se mos-

tramos abaixo:

Como você avalia a sua capacidade para resol-

ver problemas que envolvam a Matemática na 

escola e no dia a dia?

A10: Acho mais interessante os problemas do dia 

a dia

Você gosta de estudar Matemática? Por que?

A14: Mais ou menos, quando é algo que me inte-

ressa eu gosto.
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Como já falamos, uma das razões discutidas por Bar-

bosa (2001, 2004) para a inclusão da modelagem na sala de 

aula é a motivação. Ele defende que os alunos se sentiriam 

mais estimulados para o estudo da Matemática, pois a Ma-

temática aplicada na prática é mais envolvente, propiciando 

uma ótima maneira de interagir e aprender Matemática. As-

sim, podemos pensar que as falas dos alunos demonstram 

que houve um interesse nas atividades propostas e foi desen-

cadeado por meio da utilização tarefas que promoveram a 

aplicação prática da Matemática de maneira criativa e con-

textualizada.

Nessa mesma direção, Barbosa (2004) confirma que a 

motivação e o interesse dos alunos em investigar a situação-

-problema são elementos importantes para utilizar a Modela-

gem Matemática, além de facilitar a aprendizagem. Os alunos 

aceitaram a proposta, gerando intensa participação nas dis-

cussões, visto que aceitar o convite se caracteriza também pelo 

envolvimento dos alunos em indagar e investigar a situação.

Esse envolvimento e participação dos alunos na ati-

vidade favorece um olhar positivo sobre suas capacidades e 

uma autopercepção mais confiante. Podemos dizer que um 

autoconceito positivo é fundamental para que o aluno acre-

dite em si mesmo e tenha mais motivação para superar suas 

dificuldades. Um ensino em que ele se sinta desestimulada a 

crescer, em que seus esforços não são gratificados, faz com 

ele crie “empecilhos” para aprender, atrapalhando, assim, 

seu desenvolvimento acadêmico.

A Modelagem Matemática também pode ser trabalha-

da na facilitação da aprendizagem, segundo Barbosa (2001). 

Verificamos essas impressões depois da aplicação da atividade 

nas afirmações dos alunos A6 e A11, conforme se nota abaixo.
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Como você avalia a sua capacidade para resol-

ver problemas que envolvam a Matemática na 

escola e no dia a dia?

A6: Péssimo, na atividade da água eu não tive 

dificuldade i participei.

Como você se sente nas aulas de Matemática? 

Porque acha que se sente assim?

A11: Eu me sinto facilidade nas aulas diferentes.

Quando o aluno A6 (diálogo acima) escreveu que se 

sentia péssimo na sua capacidade de resolver problemas que 

envolvem a Matemática, mas que, na atividade da água, não 

teve dificuldade e participou, entendemos que a Modelagem 

Matemática fornece ao professor a possibilidade de mostrar 

uma forma mais interessante de ensinar os conteúdos, dando 

a oportunidade de o aluno formar seus conceitos e resolver 

os problemas por meio de modelos que facilitem a aprendi-

zagem. O aluno desenvolve sua capacidade de reflexão, dei-

xando de ser um mero receptor do conhecimento transmi-

tido pelo professor. O aluno passa a analisar, interpretar e 

discutir contextos sociais, possibilitando uma aprendizagem 

mais interessante e agradável. A aluna A3 também evidencia 

isso em sua resposta, conforme se observa.
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Como gosta de resolver problemas que envol-

vam cálculos matemáticos? Justifique.

 A3: Não, alguns cálculos são muito difícil. A ma-

temática da realidade é mais fácil.

Barbosa (2001) identifica a facilitação da aprendiza-

gem como potencialidade da Modelagem Matemática. Segun-

do esses autores, quando aluno e professor são considerados 

sujeitos ativos no ensino e aprendizagem, valorizando os co-

nhecimentos prévios dos alunos e o meio social, a modela-

gem pode facilitar a construção do conhecimento. Em outras 

palavras, os alunos passam a ter oportunidade de compreen-

der situações utilizando Matemática. Nesse sentido, conside-

rar as experiências dos alunos e seus interesses são aspectos 

tanto motivacionais da aprendizagem quanto cognitivos.

A aluna A14 destaca o trabalho em grupo como algo 

interessante na atividade de Modelagem Matemática.

Como você avalia a sua capacidade para resol-

ver problemas que envolvam a Matemática na 

escola e no dia a dia?

A14: Eu tenho muita dificuldade. Gosto de ativi-

dade em grupo como o projeto da água. 

A interação entre os alunos tornou o processo mais 

dinâmico, já que os alunos se ajudaram e os que sabiam mais 

ajudaram aqueles que tinham mais dificuldades. As discus-

sões em grupo favoreceram esse posicionamento por meio 

da troca de experiências e ideias. Barbosa (2001) destaca que 

o trabalho em grupo, a participação crítica e democrática 

nas aulas, debater, discutir e negociar informações relevan-

tes à problemática possibilitam a autonomia de pensamento, 
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posicionando os alunos ativamente na construção do seu co-

nhecimento.

Na nossa prática, vimos que os alunos trabalharam 

de forma colaborativa, oportunizando, assim, maior envolvi-

mento da turma. Os alunos, ao trabalharem em grupos, con-

seguem grandes resultados, pois dividem suas experiências 

e, juntos, buscam soluções para o problema proposto. O in-

centivo do grupo coopera para o desempenho escolar, a inte-

ração dos estudantes e as competências sociais.

Outra contribuição do estudo foi reforçar o papel do 

professor como uma grande influência na determinação do 

autoconceito. Atribuir fracasso a dificuldades que os alunos 

apresentam é negativo para o aluno e para seu desempenho 

na sala de aula, o que pode causar a rotulação dos alunos por 

parte dos professores. Essas situações criam uma expectati-

va de desempenho que, muitas vezes, dificultam a mudan-

ça e o desenvolvimento do aluno. Quase todos os alunos es-

creveram que achavam “bons” e “legais” os professores de 

Matemática que tiveram na sua caminhada escolar. Quando 

analisamos o relato do aluno A7 no questionário, antes da ati-

vidade, podemos ver que o professor tem grande influência 

na sua aprendizagem.

O que você acha dos professores de Matemática 

que já teve na sua caminhada escolar? Por que 

você acha isso?

A7: Eu acho que eles foram uma grande influen-

cia para mim.

Bandura (1986) define que o autoconceito como uma 

visão de si mesmo, que é formada por meio de experiências 
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e pessoas significativas em sua vida. Assim, chamamos a 

atenção para a importância de o professor trabalhar ações 

pedagógicas que estimulem a autoestima e autoconfiança 

dos alunos. Cremos que a atividade proposta na sala de aula 

favoreceu um desenvolvimento do autoconceito dos alunos, 

porque fomentou a participação e exposição das ideias dos 

estudantes nas discussões e estimulou a construção da auto-

nomia e criatividade, promovendo, assim, confiança e expec-

tativas positivas no aprender.

Observamos que, nas atividades e nos dados estatísti-

cos, houve um avanço positivo na relação desses alunos com 

a Matemática e a atividade contribuiu, de certa maneira, para 

a melhoria no autoconceito dos alunos, uma vez que adquiri-

ram maior confiança e participação mais efetiva, mudando, 

em certa medida, sua visão sobre a Matemática. Vamos apre-

sentar três casos que consideramos relevantes na pesquisa 

e vão permitir melhor compreensão de como a Modelagem 

Matemática potencializou a participação e o comportamento 

dos alunos nas aulas.

Fizemos também uma análise quantitativa da escala 

de autoconceito utilizando um teste estatístico, o teste de t 

com 95% de confiança, para verificarmos se houve variação 

significativa no autoconceito dos alunos quando participa-

ram da atividade de modelagem.

Para a análise quantitativa escolhemos o teste de t 

para amostras emparelhadas, pois o questionário de auto-

conceito foi aplicado à mesma amostra em dois momentos 

distintos. A estatística descritiva dos dois grupos (experimen-

tal e de controle, conforme se verifica na figura 5 e figura 6 

apresentaram algumas características descritas abaixo:
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Figura 5 – Estatística descritiva do grupo experimental

Estatísticas de amostras emparelhadas

Média N Desvio padrão Erro padrão da 
média

Par 1
exp_antes 69,4286 14 13,56304 3,62487

exp_pos 77,0000 14 9,37263 2,50494

Fonte: Teste de t utilizando o software SPSS versão 20 (2019) 

Figura 6: Estatística descritiva do grupo de controle

Estatísticas de amostras emparelhadas

Média N Desvio padrão Erro padrão 
da média

Par 1
con_antes 70,7500 12 22,38963 6,46333

con_pos 68,5000 12 12,85938 3,71218

Fonte: Teste de t utilizando o software SPSS versão 20 (2019)

Observamos que, no grupo experimental (figura 5), 

ocorreu aumento no valor médio do autoconceito dos alunos 

após a atividade de modelagem e uma diminuição no desvio-

-padrão. O crescimento da média indica melhoria do auto-

conceito dos alunos após a aplicação do teste, e a redução 

do desvio-padrão nos indica que esse crescimento da média 

ocorreu com uma redução da variabilidade, ou seja, é possí-

vel afirmar que estatisticamente houve maior convergência 

dos valores do autoconceito dos alunos para a nova média.

Para o grupo de controle, a estatística indica que não 

houve nenhuma alteração no valor médio do teste nos dois 

momentos distintos (tantos meses de aulas normais). A mé-

dia permaneceu praticamente a mesma, e o desvio-padrão 

praticamente não se alterou.

Visto que o teste de t é o mais adequado estatistica-

mente para verificar se houve alterações significativas nas 

duas amostras, apresentamos, nas figuras 7 e 8, os resultados 

dos testes.
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Figura 7: Teste de t com 95% de confiança do grupo 

experimental

Fonte: Teste de t utilizando o software SPSS versão 20 (2019)

Figura 8: Teste de t com 95% de confiança para o gru-

po de controle.

Fonte: Teste de t utilizando o software SPSS versão 20 (2019) 

No grupo experimental (figura 7), partimos da hipóte-

se inicial de que as médias dos valores de autoconceito entre 

os dois momentos (antes e depois da atividade de modela-

gem) seriam iguais; e como hipótese alternativa de que a mé-

dia dos valores do autoconceito antes dos testes seria menor 

que a média após o teste.

O resultado do teste indicou que devemos rejeitar a 

hipótese inicial (p=0,002 <p=0,05), ou seja, devemos aceitar a 

hipótese alternativa, de que houve aumento no valor médio 

do autoconceito dos alunos após o desenvolvimento da ativi-

dade de modelagem.

Teste de amostras emparelhadas

Média

Diferenças emparelhadas

t df Sig. (2 extremi-
dades)Desvio 

padrão

Erro 
padrão da 

média

95% Intervalo de con-
fiança da diferença

Inferior Superior

Par 
1

exp_an-
tes - 

exp_pos
-7,57143 7,45978 1,99371 -11,87858 -3,26428 -3,798 13 ,002

Teste de amostras emparelhadas

Média

Diferenças emparelhadas

t df Sig. (2 extre-
midades)Desvio 

padrão

Erro pa-
drão da 
média

95% Intervalo de 
confiança da dife-

rença

Inferior Superior

Par 
1

con_antes - 
con_pos 2,25000 12,62843 3,64551 -5,77372 10,27372 ,617 11 ,550
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Para o grupo de controle (figura 8), a nossa hipótese 

inicial é que as médias dos autoconceitos dos alunos entre os 

dois momentos (tantos meses de aulas seguindo o currículo) 

seriam iguais; e como hipótese alternativa de que a média 

dos autoconceitos no momento inicial seria inferior à do mo-

mento final.

O resulta do teste indicou que devemos aceitar a hipó-

tese inicial (p=550>p=0,005), ou seja, rejeitar a hipótese alter-

nativa, o que indica não haver modificação no valor médio do 

autoconceito dos alunos durante o período de aulas dentro 

do currículo regular a que ele foi submetido.

De acordo com esses resultados, o teste t revelou 

que os alunos que participaram da atividade de Modelagem 

Matemática apresentaram melhorias no autoconceito de 

Matemática, indicando, assim, que a prática de Modelagem 

Matemática pode ser importante recurso para motivar e en-

riquecer as aulas de Matemática, além de favorecer auto-

percepções positivas em relação a essa disciplina.
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Professor, ao longo do desenvolvimento das atividades de 

Modelagem Matemática, observamos alguns indícios de 

mudança nos comportamentos dos alunos, no que diz respei-

to à forma como se relacionam com a Matemática e, em espe-

cial, no que se refere às suas crenças de autoconceito. 

Sabemos que instigar a modificação de crenças de ou-

tra pessoa é, geralmente difícil e demorado. O autoconceito 

é um constructo psicológico e varia de pessoa para pessoa e 

suas experiências ao longo da vida, sendo algo complexo e 

incerto. Dessa forma, apesar das limitações inerentes ao pro-

cesso, foi possível identificar alguns aspectos que indicam 

mobilização das crenças de autoconceito dos alunos. 

Por ser a modelagem matemática um ambiente que 

permite aos alunos se sentirem motivados e buscarem in-

formações referentes à própria realidade, observou-se que 

a atividade despertou o interesse do aluno, sua criatividade, 

autonomia e motivação para o estudo da Matemática a partir 

de um problema de seu contexto.

Assim sendo, acreditamos que a construção de atitu-

des positivas com relação à Matemática deve ser uma das me-

tas dos educadores matemáticos que pretendem ir além da 

simples transmissão de conhecimentos, garantindo aos seus 

alunos espaço para o desenvolvimento do autoconceito posi-

tivo nos seus esforços.
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Para o professor que se preocupa com este tema, o 

material poderá ser norteador de ações que podem beneficiar 

o seu trabalho e de seus alunos. Cabe a cada professor, reali-

zar adaptações que possam atender às suas necessidades.
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Quadro 1: Escala de Autoconceito em relação à Ma-

temática

1. Para mim, é importante ter boas notas 
em Matemática. 1   2   3   4   5   6   7   8

2. Em comparação com as mulheres da minha clas-
se, eu sou bom/boa em Matemática. 1   2   3   4   5   6   7   8

3. Em comparação com as mulheres do meu curso, 
eu sou bom/boa em Matemática. 1   2   3   4   5   6   7   8

4. Em comparação com os homens da minha classe, 
eu sou bom/boa em Matemática. 1   2   3   4   5   6   7   8

5. Ser bom/boa em Matemática é 
importante para mim. 1   2   3   4   5   6   7   8

6. Eu acho interessante resolver 
problemas matemáticos. 1   2   3   4   5   6   7   8

7. Em comparação com os homens do meu curso, eu 
sou bom/boa em Matemática. 1   2   3   4   5   6   7   8

8. Em comparação com todos os estudantes da mi-
nha classe, eu sou bom/boa em Matemática. 1   2   3   4   5   6   7   8

9. Em comparação com outros estudantes da minha 
idade, eu sou bom/boa em Matemática. 1   2   3   4   5   6   7   8

10. Eu tenho boas notas em Matemática. 1   2   3   4   5   6   7   8

11. Os trabalhos na aula de Matemática 
são fáceis para mim. 1   2   3   4   5   6   7   8

12. Eu me sinto incapaz na aula de Matemática. 1   2   3   4   5   6   7   8

13. Eu aprendo Matemática rapidamente. 1   2   3   4   5   6   7   8

14. Eu sempre me saí bem em Matemática. 1   2   3   4   5   6   7   8

15. Eu acho a Matemática interessante. 1   2   3   4   5   6   7   8

16. Quando um exercício de Matemática é difícil 
para eu resolver, sinto necessidade de me esforçar 

mais para solucioná-lo.
1   2   3   4   5   6   7   8
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17. Eu trabalharia todo o tempo necessário para 
solucionar um exercício de Matemática difícil 1   2   3   4   5   6   7   8

18. Quando eu acho que os exercícios de Matemáti-
ca estão difíceis, eu normalmente desisto de fazer. 1   2   3   4   5   6   7   8

19. Eu gosto de estudar Matemática em casa 1   2   3   4   5   6   7   8

20. A Matemática é “chata”. 1   2   3   4   5   6   7   8

21. Eu acredito que eu posso ser um matemático
 ou um cientista 1   2   3   4   5   6   7   8

Fonte: Pajares E Miller, 1994.




	_Hlk16058408

