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RESUMO  

 
A disciplina de matemática desenvolvida no Brasil tem sido avaliada pelos alunos 
como difícil, e o ponto mais crítico apontado pelas literaturas referem-se aos alunos 
de 5ª série do ensino fundamental, quando eles se defrontam com várias mudanças. 
Deste modo, a presente pesquisa de campo buscou verificar o nível motivacional 
para a compreensão da disciplina de matemática e sua relação com o desempenho 
acadêmico de alunos matriculados na 5ª série do ensino fundamental. Foram 
pesquisados 106 alunos, do município de Londrina, sendo 56 do gênero masculino e 
50 do gênero feminino. Os dados foram obtidos por meio de dois instrumentos, 
sendo o primeiro um questionário que investigou o perfil dos alunos (BRITO, 1997), 
e o segundo, uma Escala de Avaliação da Motivação para Aprender de alunos do 
Ensino Fundamental (EMA), proposta por Neves e Boruchovitch (2007), que 
analisou a motivação intrínseca e extrínseca dos alunos. Os resultados 
evidenciaram que os participantes do gênero masculino são mais motivados 
intrinsecamente que os do gênero feminino, e o gênero feminino mais motivado 
extrinsecamente. O desempenho apresentado pelas meninas destaca-se em relação 
ao dos meninos. Verificou-se também uma correlação positiva entre a motivação 
extrínseca e o desempenho acadêmico, exercido provavelmente pelo uso de 
recompensas externas como controle no desenvolvimento das atividades e, por 
conseguinte, levando a um maior desempenho por parte dos participantes do gênero 
feminino. Considerando que a motivação é um estudo complexo, entende-se como 
importante que análises aprofundadas sejam realizadas nesta temática, 
compreendendo que a motivação é um determinante crítico para a aprendizagem da 
matemática. 
 

Palavras-Chave: Motivação Intrínseca. Motivação Extrínseca. Aprendizagem. 
Matemática. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 A presente pesquisa de campo apresenta como temática a busca do 

entendimento sobre os níveis motivacionais de alunos de 5ª série do ensino 

fundamental em relação à matemática, uma vez que a motivação, afeta de acordo 

com alguns autores como Boruchovitch (2001), Bzuneck (2001), Locatelli, Bzuneck e 

Guimarães (2007), não só o aprendizado, mas também perspectivas futuras de vida, 

tendo em vista que os conteúdos desenvolvidos pela matemática é parte integrante 

do cotidiano de um indivíduo. 

O interesse pelo assunto fundamenta-se em experiências próprias que se 

assentaram a partir de um período na qual passei a dedicar-me aos estudos para 

concursos públicos, em que o raciocínio lógico matemático é exigido, aplicações que 

não foram enfatizadas no tempo escolar vivido, como são nos tempos atuais. 

O contexto escolar vivenciado, no final dos anos 70 e início dos anos 80, era 

em alto grau fragmentado, como também explica Moraes (2008), visto que o Brasil 

passou por muitas reformas educacionais até se firmar com a LDB 9.394/96 

(SAVIANI, 2004).  

Consequentemente esta fragmentação não possibilitou uma conexão clara 

com outros contextos, ou com outras áreas de conhecimento, entendido por Tozetto 

e Brandt (2010) como transdisciplinaridade, fazendo com que considerasse a 

matemática como difícil, porém, ao dedicar atenção aos exercícios que o raciocínio 

lógico matemático exigia, ocorreu a mudança de considerações, passando da 

desmotivação para a motivação. 

No tocante ao raciocínio lógico matemático, Pinto (2005, p.2) esclarece que  é 

uma nova ordem social de aprendizagem e instrui: 

Nas décadas de 1960 e 1970, um acontecimento que marcou a história da 
educação matemática e provocou mudanças significativas nas práticas 
escolares, foi o movimento da matemática moderna [...] que atribui uma 
importância primordial à axiomatização, às estruturas algébricas, à lógica e 
aos conjuntos. 

 

Conciliado a este interesse, está também a observação ocorrida durante o 

auxílio para o entendimento de matemática, de uma jovem estudante do ensino 

fundamental de uma escola particular da região de Londrina, na qual se verificou a 

dificuldade na aprendizagem desta disciplina. 
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O auxílio perpassou pela consulta dos livros utilizados pela estudante, 

possibilitando a percepção do modo como os conteúdos são abordados nos dias 

atuais, para que o aluno sinta atração pela matéria, neste sentido, foi possível 

constatar figuras ilustrativas que buscavam demonstrar as explicações dos 

enunciados. 

Ao comparar o modo de apresentação dos conteúdos dos livros didáticos da 

atualidade com os aplicados há trinta anos, percebeu-se que as publicações atuais 

são consideravelmente atraentes, e, além disso, os alunos contam com o subsídio 

dos instrumentos tecnológicos, como o computador, que anteriormente eram 

inacessíveis aos estudantes. 

Nota-se então, que, mesmo com os avanços alcançados, a dificuldade no 

aprendizado de matemática parece persistir. Nesta perspectiva, Carrasco (2007 

apud PIRES, 2009, p.25) em seu trabalho de conclusão argumenta que 

A matemática é uma das disciplinas que as pessoas  têm  mais dificuldade  
em  apreender,  pela  falta  de  compreensão,  porém,  tem  uma  grande 
importância na sociedade e na escola.  As dificuldades com a matemática 
consistem no desconhecimento dos limites da matemática, na 
incompreensão das relações que se estabelecem entre a  matemática  e  as  
outras  áreas  de  conhecimento,  e  na impossibilidade de se  ler e escrever 
em matemática, por haver uma abundância de símbolos,  impedindo  as  
pessoas  de  compreender  o  conteúdo  do  que  está  se referindo a 
escrita, de dizerem o que sabem de matemática, e de fazer matemática. 

 

A disciplina de matemática embora de difícil entendimento, como afirma Pires, 

pode provocar a motivação intrínseca, na qual o indivíduo age por uma vontade 

interna para aprendizagem; e extrínseca, aprendizagem visando à obtenção de algo 

(LOCATELLI; BZUNECK; GUIMARÃES, 2007), mas também pode manifestar a 

desmotivação (TORISU; FERREIRA, 2011). 

Ainda de acordo com Torisu e Ferreira (2011), a disciplina de matemática é 

uma matéria na qual as pessoas estão propensas a aguardar pelo fracasso, e o não 

aprendizado pode trazer consequências futuras indesejáveis, como também afirma 

Costa (2005). 

Portanto, o objetivo do presente trabalho é verificar a relação entre o nível 

motivacional para a compreensão da matemática e o desempenho escolar dos 

alunos, entendendo que o resultado desta verificação poderá contribuir com os 

dados acumulados nesta área de conhecimento, pois, segundo Bzuneck (2001), o 

estudo da motivação é um complexo campo, visto que se trata de uma dimensão 

meramente humana. 
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 Para efetivação do processo de pesquisa, concebeu-se como sujeito 

estudantes de 5ª série do ensino fundamental de três escolas estaduais, localizadas 

na região de Londrina, denominadas de escola A, B e C, que juntas totalizaram 106 

pesquisados, com idade variando de nove até doze anos. 

  A escolha desta parcela de indivíduos levou em consideração a série cursada 

pela jovem estudante, mencionada no início deste item, à qual se concedeu auxílio 

na disciplina de matemática, e que, coincidentemente, incorporou-se aos 

apontamentos de referenciais teóricos que indicam este período de escolarização 

como um dos mais críticos para motivação. 

 O referencial teórico foi embasado nas produções de livros, teses, 

dissertações e artigos científicos sobre motivação, na perspectiva da psicologia 

cognitiva e sociocognitiva. 

O trabalho encontra-se organizado em quatro itens, sendo que, no primeiro 

está exposto o referencial teórico norteador desta pesquisa. 

No item II, está descrita a metodologia empregada para a obtenção dos 

dados, onde se verifica a descrição dos participantes, instrumentos e procedimentos 

adotados. 

O item III apresenta os resultados relativos ao perfil dos alunos, níveis 

motivacionais e o desempenho acadêmico, e finalmente, o item IV a discussão e a 

conclusão relativa aos dados obtidos no presente trabalho, abordando as 

considerações finais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ABORDAGENS CONSTITUTIVAS DA MOTIVAÇÃO 

 

O estudo da motivação é uma variável de análise da psicologia, que 

tradicionalmente abarca os complexos mentais, envolvendo diversas abordagens 

como as cognitivistas e as sociocognitivistas (POCINHO, 2009; NEVES; 

BORUCHOVITCH, 2007). 

Autores como Bzuneck (2001); Miranda e Almeida (2009); Martinelli e Sassi 

(2010) entre outros, entendem que a compreensão das condutas motivacionais 

torna-se relevante principalmente no contexto escolar, onde a aprendizagem é o 

principal objetivo a ser alcançado. 

Na abordagem cognitivista, a motivação é analisada enfatizando os processos 

psicológicos internos, conforme revela Miranda e Almeida (2009). Este processo 

interno é descrito por Pocinho (2009) como um estímulo que está sustentado pela 

ação da memória. Boruchovitch e Bzuneck (2004) complementam, descrevendo 

como uma estrutura que se encontra apoiada em bases neurológicas responsáveis 

pelo processamento da informação. 

Sternberg (2000 apud ALLIPRANDINI et al., 2010, p.22) assim descreve o 

conceito de cognição: 

Cognição é o ato ou processo de conhecer, incluindo a atenção, a 
percepção, a memória, o raciocínio, o juízo, a imaginação, o pensamento, e 
a linguagem. Refere-se ao conjunto de processos mentais usados para 
pensar e perceber, classificar, reconhecer e para solucionar problemas e 
tem como objetivo investigar os mecanismos de percepção, aprendizagem, 
memória e do processamento da informação. 

 

Pintrich e Schunk (2002 apud MIRANDA; ALMEIDA, 2009, p.39) explicam que 

a motivação do aluno demanda também a habilidade do processamento da 

informação, que, segundo Boruchovitch e Bzuneck (2004) ocorre pela captação feita 

pelos sentidos da visão e da audição; o armazenamento destas informações fica 

retido primeiramente em uma memória de curta duração, e com ação de um 

executivo central direciona tais informações para a memória de longa duração por 

meio da repetição ou integrando-as de forma direta.  
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Todavia, os autores citados por Miranda e Almeida (2009) esclarecem que 

não basta o aluno ter a capacidade de processamento de informação, é importante 

que ele saiba como utilizá-la. 

 O termo motivação, em consonância com o dicionário Aurélio (2004), “é um 

conjunto de fatores (conscientes ou inconscientes), de ordem fisiológica, intelectual 

ou afetiva, os quais agem entre si e determinam a conduta de um indivíduo.”, sendo 

que o do verbo “motivar” tem como significado despertar interesse ou o entusiasmo. 

Segundo explicações de Bzuneck (2001, p.9), a palavra motivação tem 

“origem no latim movere, cujo termo superior é motum e o substantivo motivum, e 

está ligado a um impulso no indivíduo que o conduz a uma ação ou o faz 

movimentar para uma nova direção.” 

 Neves e Boruchovitch (2007) comentam que a motivação tem acepção de 

motivação inata, por estar ligada ao indivíduo como aspecto premente desde o 

nascimento, na qual se busca conhecer o mundo que o cerca. Neste sentido, “a 

motivação estaria na raiz de todo estímulo humano” (BROPHY, 1983; 1987; 

STIPEK, 1996; VIDLER, 1977; SPIELBERGER; STARR, 1994 apud BZUNECK, 

2001, p.27), porém, Guimarães (2001, p.49) expressa que no imaginário de algumas 

pessoas há a interpretação de que por ser “algo que vem de dentro, apenas o 

próprio indivíduo pode modificar”. 

 De acordo com BZUNECK (2001) a motivação pode ser observada como um 

fator, como um cruzamento de fatores, ou um processo, movimentando a conduta 

para preferências, seleção e regularidades de comportamento, sobressaindo sua 

importância para a aprendizagem. 

 Não obstante, para o entendimento da motivação, Brophy (1983 apud 

BZUNECK, 2001) esclarece que os estudos sobre a motivação não devem limitar-se 

apenas aos elementos da motivação humana, mas devem englobar e incorporar os 

elementos do contexto, uma vez que a sala de aula é uma situação específica onde 

o trabalho mental do aluno é sempre exigido. 

Miranda e Almeida (2009) também compreendem que a motivação não está 

centralizada apenas no indivíduo, e que outros fatores ainda marcam relevância no 

processo de aprendizagem, como por exemplo, a interação social, abrangida pela 

teoria sociocognitivista. 
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A interação social no ambiente, familiar ou escolar, é um fator que contribui 

para o declínio ou aumento da motivação (LOCATELLI, BZUNECK, GUIMARÃES, 

2007, p.268).   

Refletindo sobre a motivação no contexto escolar, autores como Bzuneck, 

(2001); Boruchovitch, (2001); Gontijo e Fleith (2009); Guimarães, (2001); Marchiore 

e Alencar (2009); Martinelli e Sassi (2010); Almeida, Miranda e Guisande (2008); 

Pocinho (2009); Zenorini, Santos e Monteiro (2011); Knüppe (2006), entre outros, 

verificaram que este elemento é fator preponderante na aprendizagem, sendo que a 

falta deste estímulo tem propiciado a repetência e o abandono escolar. 

Martinelli e Sassi (2010, p.782), explicam também que “a motivação no 

contexto escolar tem sido avaliada como determinante crítico do nível, da qualidade 

da aprendizagem e do desempenho dos estudantes.” E Bzuneck (2001, p.9), 

complementa informando que “a motivação além de determinante crítico ela é um 

estudo altamente complexo.” 

A complexidade do processo de entendimento da motivação está no âmbito 

das tímidas análises que se desenvolvem neste campo, fornecendo poucos dados 

para uma percepção aprofundada, sobretudo por abranger muitas variáveis (LEITE 

et al., 2005; MARTINELI; GENARI, 2009; ZENORINI, SANTOS;  MONTEIRO, 2011).  

Guimarães e Boruchovitch (2004) revelam que também no Brasil, a literatura 

sobre o tema motivação é um mote novo e ainda precisa ser trilhado. De acordo com 

Bzuneck (2001, p.20), os estudos intensificaram-se apenas nos últimos anos, em 

virtude disso, “não se pode contar ainda com uma teoria geral compreensiva nem da 

motivação humana nem mesmo da motivação do aluno”. 

Todavia, Bzuneck (2001, p.10) destaca como característica própria que 

diferencia a motivação humana da motivação do aluno no ambiente escolar, 

aspectos que exigem esforços meramente cognitivos no cumprimento das tarefas, 

como por exemplo, “atenção, concentração, processamento, raciocínio, elaboração 

e integração da informação e resolução de problemas.” 

 Na interação social do contexto escolar, Torisu e Ferreira (2011, p.6) explicam 

que é uma via dupla onde “os alunos estão em constante interação e se observam 

mutuamente”, permitindo que o aluno crie crenças positivas ou negativas a respeito 

de sua capacidade, moldando o seu comportamento, por meio de uma ação 

recorrente e associativa de interpretação, em que recompensas ou punição são 

observadas, servindo como instrumento de ajuste da aprendizagem. 
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Martinelli e Sassi (2010, p.782) instruem que os estudantes têm percepções 

de si mesmos enquanto alunos, analisando suas competências, como por exemplo, 

se possui inteligência ou habilidade para determinada disciplina, e essas percepções 

acabam estabelecendo o quanto o aluno se envolverá na disciplina ou execução da 

tarefa.  

As percepções positivas dos alunos, segundo Guimarães (2001), favorece o 

bom desempenho e retroalimentação da motivação para as atividades escolares e, 

neste sentido de percepção de si mesmo, Souza (2010) faz referência ao aluno com 

função ativa de decisão, escolha, estabelecimento de metas, governabilidade de 

comportamento, pensamento e sentimento.  

Especificamente no contexto escolar, a motivação é verificada em declínio, de 

acordo com Cavenaghi e Bzuneck (2009), pois, este ambiente no entendimento dos 

autores, é considerado um espaço diferenciado dos demais ambientes aos quais o 

conjunto de pessoas está habituado, pois, o local desenvolve o comparecimento 

obrigatório, aplicação de conteúdos previamente escolhidos, com ordenamento de 

ações cuja execução exige minúcia de detalhamento e que, por vezes, não encontra 

equivalência de interesse do aluno.  

Segundo Eccles; Midgley (1989); Kaplan; Maher (2002); Ryan; Patrick (2001) 

(apud CAVENAGHI; BZUNECK 2009), o ambiente da escola não está planejado 

convenientemente para os alunos, essencialmente para os que se encontram na 

fase da adolescência, necessitando de espaços apropriados que ajustem 

necessidade e contexto.  

No ambiente escolar, Sisto e colaboradores (2001, p.167) elencam alguns 

elementos que também contribuem para a falta de motivação, como: “falta de 

equipamentos, falta de condições dos edifícios, dificuldade de se preparar 

professores, complexidade em estabelecer um programa.” 

Nesta mesma direção, Anderman; Maehr (1994); Bzuneck (2009); Kaplan; 

Maehr, (2002) (apud CAVENAGHI; BZUNECK, 2009); Marchiore e Alencar (2009) 

entendem que a escola e seus elementos constitutivos têm poder para exercer 

domínio sobre certos aspectos cooperando para desmotivar o estudante 

adolescente. 

Para Leite et al., (2005)  as considerações de Gasparini (2001) revelam que a 

motivação termina quando o assunto é aula, disciplina e tarefas, pois a escola, na 

visão deste aluno, impõe regras, prioriza a vida intelectual e retira toda a liberdade 
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onde sentimentos não fazem parte; no tocante às regras impostas, Miranda e 

Almeida (2009), esclarecem que é realizada por meio do currículo. 

 O ambiente escolar, expresso por Boruchovitch e Costa (2001, p.134) com 

base nas pesquisas de Dembo (1994) considera este local como “gerador de 

ansiedade, de inquietações, e aversão a certas disciplinas, ao professor, aos 

colegas ou situações de avaliação como, provas, exames ou testes.”  

 Boruchovitch e Costa (2001, p.136) apoiaram-se também nas pesquisas de 

Liebert e Morris (1981) neste sentido, evidenciaram dois componentes da 

ansiedade: “a preocupação, que está relacionada às expectativas negativas sobre si 

mesmo; e a emotividade, relacionada a sentimentos de desprazer, nervosismo e 

tensão, com presença de sintomas físicos, tremores e suor.” 

 Todavia, a ansiedade não é apenas fator negativo para a desmotivação, como 

explica Boruchovitch e Costa (2001, p.140), ela pode também favorecer a 

motivação, aumentando o estado de alerta e de concentração, melhorando o 

desempenho. 

 A desmotivação do estudante encerra como característica o baixo 

desempenho, a fácil distração, a não participação nas aulas, enfim, pouco ou quase 

nada de estudo, e o resultado dessa desmotivação pode ocasionar a evasão 

escolar, restringir aproveitamentos ou situações futuras, (CAVENAGHI; BZUNECK, 

2009). 

 Bzuneck (2001, p.14) fundamenta-se em Stipek (1993) ao ressaltar a 

dificuldade de se reconhecer um aluno verdadeiramente motivado, pois, segundo o 

autor, “existem alunos que demonstram atenção, desempenho escolar satisfatório, 

mas, sua mente está envolta de assuntos estranhos mascarando problemas sérios 

motivacionais.”. 

Nas pesquisas realizadas por Batten e Girling (1981) e mencionadas por Sisto 

e Colaboradores (2001, p.170) os sujeitos eram alunos de 9 a 12 anos, e verificou-

se que a satisfação escolar estava relacionada à interação professor-aluno. 

Miranda e Almeida (2008); Bzuneck (2001) também observaram que 

pesquisas têm apontado como um dos aspectos que contribui para desmotivação do 

aluno é a conduta dos professores diante do ensino, compreendendo que “a 

motivação do aluno esbarra na motivação do professor” (BZUNECK, 2001, p.28). 

Nesta perspectiva, Guimarães e Boruchovitch (2004, p. 147) argumentam que, “na 

escola, a qualidade do relacionamento entre professores e alunos, influenciada em 
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grande medida pelo estilo motivacional do primeiro, revela a fonte principal de 

satisfação ou frustração das necessidades psicológicas dos estudantes.” 

Nesta interação, Ryan e La Guardia (1999 apud BZUNECK; GUIMARÃES 

2010, p.55), manifestam-se a respeito da condição em que se encontram os 

professores e que, por sua vez, acaba afetando a motivação em seu trabalho, pois 

eles “encontram-se sobrecarregados, sem energia psíquica, serenidade, ânimo, 

tempo e paciência para utilizarem certas habilidades, e praticarem empatia junto a 

seus alunos.” 

Bzuneck e Guimarães (2010) ainda mencionando Ryan e La Guardia (1999), 

Ryan e Stiller (1991); Vansteenkiste, Lens e Deci (2006), comentam também, em 

relação aos professores, que eles são conduzidos para ações autoritárias em sala 

de aula, devido à condição da personalidade, ou incertezas que o contexto escolar 

apresenta e, de acordo com as pesquisas realizadas pelos autores, os professores 

declaram que a ação autoritária é decorrente das injunções do sistema escolar, e da 

sociedade que valoriza o acúmulo de conteúdos a serem alcançados, empregando 

para tanto apreciações valorativas, ou seja, a nota como objeto para tal resultado. 

Diante disso, os elementos envolvidos na interação e valoração quantitativa 

do aluno, podem trazer variedades de resultados no desenvolvimento e ter ação 

durável, conforme explica Cavenaghi e Bzuneck (2009). 

Todavia, Cavenaghi e Bzuneck (2009) entendem que é preciso examinar 

minuciosamente os reais problemas da motivação para um conhecimento mais 

aprimorado, pois, somente pela observação, não é possível determinar condutas 

motivacionais.    

Guimarães (2001) fundamentado em Stipek (1993) expõem que diversos 

autores em suas pesquisas constataram que os professores raramente informam 

para os alunos o porquê de realizar uma tarefa, como também Brophy (1983 apud 

GUIMARÃES 2001), descobriu que nenhum professor informou sobre seus 

objetivos. 

 

2.2  MOTIVAÇÃO INTRÍNSECA E MOTIVAÇÃO EXTRÍNSECA 

 

 As investigações no campo motivacional para a aprendizagem, abordada pela 

teoria sociocognitivista, têm manifestado a motivação intrínseca e a motivação 

extrínseca como os dois principais paradigmas no estudo da motivação (AMABILE, 
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HILL, HENNESSEY; TIGLE, 1994; CSIKSZENTMIHALYI; NAKAMURA, 1989; 

FORTIER, VALLERAND; HARACKIEWICZ, 1984 apud NEVES; BORUCHOVITCH 

2007, p.406). 

 Na expressão de Bzuneck (2001, p.11), “os dois modelos de motivação 

apresentam efeitos imediatos e finais”, sendo que os efeitos imediatos estabelecem 

relação de envolvimento no curso da aprendizagem, e, os finais, relação de 

envolvimento com o estabelecido socialmente. 

 De acordo com Silva, Wendt e Argimon (2010), a motivação intrínseca e 

extrínseca diz respeito a comportamentos intencionais e aptidões nos quais o aluno 

é o próprio agente do seu futuro. 

A motivação intrínseca, segundo Guimarães (2001, p.37), representa um 

estímulo de tendência própria do instinto humano, por abranger o interesse 

individual e o exercício de capacidades, estabelece relação com a opção realizada 

pelo aluno para uma determinada atividade na qual vontade, atração ou 

contentamento são produzidos, este aluno busca, ainda, novidade, saciar a 

curiosidade, divertimento, oportunidade para praticar habilidades e alcançar domínio 

e, para atingir o domínio das tarefas desafiadoras, o prazer é um aspecto peculiar ao 

processo. 

No comportamento motivacional intrínseco do aluno, são identificadas três 

necessidades psicológicas básicas, consideradas inatas ao ser humano, conforme 

descreve Guimarães (2001, p.39) citando Deci e Ryan (1996); Ryan e Deci (2000) 

que são: “competência, autodeterminação (ou autonomia) e necessidade de 

pertencer a um contexto.”  

Competência, segundo Guimarães (2001), é um determinante motivacional 

ligado ao ambiente, fazendo com que o aluno dirija suas aptidões na busca pelo 

domínio, resultando no aumento das próprias habilidades. 

A necessidade psicológica de autodeterminação, mencionada por Guimarães 

(2001) e fundamentadas nas discussões por De Charms (1984); Ryan, Connel e 

Deci (1985); Deci e Ryan (1985); Silva, Wendt e Argimon (2010), refere-se a uma 

necessidade em que a interação de fatores psíquicos faz emergir a apreciação do 

eu, permitindo ao aluno interpretar suas capacidades, controlando suas ações, 

pretendendo ocasionar alguma mudança, acreditando ser uma vontade própria, 

tendo a percepção de ser o próprio causador. 
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A necessidade de pertencimento ao contexto, segundo Guimarães (2001), diz 

respeito ao relacionamento com o semelhante ou indivíduo de expressividade, uma 

necessidade de instalar a sensação de segurança pelo viés emocional. Nesta 

perspectiva, Guimarães (2001, p.42) menciona que pesquisas têm revelado que 

“alunos seguros em relação a seus pais e professores aceitam de forma mais 

positiva os fracassos acadêmicos [...] e sentem-se melhor a respeito de si mesmos.” 

Deste modo, as características apresentadas pelo aluno intrinsecamente 

motivado para a aprendizagem, de acordo com Guimarães (2001, p.38) são: “a 

atenção dispensada ao assunto de interesse, fixação de metas pessoais, a 

concentração persistente no desempenho das mais variadas atividades, e a 

percepção de progresso.” Levando a entender que se trata de uma aprendizagem de 

qualidade. 

A motivação intrínseca facilita a aprendizagem (GUIMARÃES, 2001), todavia, 

nem todos dos indivíduos são intrinsecamente motivados, pois, há aqueles que são 

extrinsecamente estimulados, conforme relatos de Bzuneck (2001); Boruchovitch 

(2001) e Guimarães (2001).  

A característica do aluno com motivação extrínseca para aprendizagem, de 

acordo com as definições de Guimarães (2001, p.46), é um comportamento 

resultante de recompensas vindas do mundo exterior ao aluno, onde prêmios 

materiais ou sociais como, por exemplo, notas ou elogios, são esperados; este 

despertar de interesse está ligado também aos ordenamentos ou às exigências de 

outras pessoas para evidenciar capacidades. 

Pesquisas realizadas por autores como Cameron e Pierce (1994) e descrita 

por Guimarães (2001) revelaram que o uso de motivadores, entendidos como 

recompensa, apresenta alguns problemas no contexto escolar; Neri (1982); Stipek 

(1993); Woolfolk (2000) referidos por GUIMARÃES (2001) evidenciam sete principais 

problemas que não possuem linearidade. 

Inicialmente os autores revelam que os alunos consideram as recompensas 

diferentemente uns dos outros, a nota é um exemplo, alguns alunos esperam-na, 

considerando a atuação no feito, outros pelo reconhecimento de valor que a nota 

atribui, e outros por suas histórias pessoais. 

A dificuldade em reconhecer o verdadeiro esforço e conceder a recompensa é 

outro problema citado pelos autores, ela decorre de uma ambiguidade em que o 
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aluno aparentemente se esforça, mas seus pensamentos divagam para outros 

lugares. 

A recompensa para sustentação da conduta ambicionada pelo professor tem 

eficácia reduzida, pois, em outras situações em que não apresentar a mesma 

consequência, seu efeito será menor. 

Outro problema que os autores constataram no uso de recompensas, é a 

complexidade em delimitar se o comportamento foi consequência deste ou de outro 

recurso, uma vez que o ambiente de sala de aula, e o próprio aluno, é resultado de 

vários ordenamentos. 

A recompensa oferecida pelo contexto escolar e a recompensa oferecida fora 

deste ambiente representa uma competição desproporcional, uma vez que 

premiações naturais como passeio, jogos eletrônicos, assistir televisão, entre outros, 

são obstáculos de difícil transposição pela escola. 

Em virtude do conjunto, professor e escola, ter carência de governabilidade 

das estratégias empregadas pelos alunos, os discentes podem conseguir com 

artimanha as recompensas. 

Por fim, os autores descrevem que há dano influente para o empenho 

intrínseco quando se utiliza as recompensas para o aprendizado. 

Brophy (1983, apud GUIMARÃES, 2001) reafirma que o emprego de 

recompensas ligado à eficiência na execução de tarefas, ou para a aprendizagem, 

pode estimular os alunos a fazer o solicitado apenas para conseguir o que está 

sendo ofertado, dificultando o desenvolvimento para a motivação da aprendizagem. 

Neste sentido, Guimarães (2001, p.46) instrui: 

Como a maior parte das atividades desenvolvidas pelos indivíduos em 
sociedade são movidas preferencialmente por razões externas, para 
reconhecer essas situações, a melhor forma é questionar se a pessoa 
exerceria o mesmo trabalho se este não fosse seguido de recompensas ou 
se não houvesse possibilidade de algum tipo de punição[...] Caso a 
resposta a essa questão fosse positiva, teríamos um caso de motivação 
intrínseca. 

                                                                                                                                                                      

A motivação, como um dos comportamentos cognitivos mais relevantes no 

contexto escolar, assume modernamente a conotação de “metas pessoais”, que 

revela o motivo ou a explicação da escolha e do esforço, conforme explica Bzuneck 

(2001) ao citar Graham e Weiner (1996); Weiner (1992).  

O esforço pode assumir diferentes sentidos, conforme explica Bzuneck, 

Guimarães e Sanches (2002, p. 17), pois ele pode estar ligado ao desafio que a 
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tarefa impõe, ou pode estar direcionado apenas para determinada disciplina, ou 

comparecimento às aulas, responder às solicitações do professor, ou na 

organização das novas informações com conhecimentos anteriores. 

As metas pessoais ou metas de realização que a pessoa pretende alcançar 

são de acordo com Bzuneck (2001) o mais robusto motivador do comportamento 

humano, deste modo, Zenorini, Santos e Monteiro (2011, p.158) baseados nos 

relatos de Ames (1992) apresenta a definição de metas de realização como uma 

“reunião de pensamentos, convicções, intentos, e sentimentos para tarefas 

específicas, as quais os alunos devem executar, sendo significadas e encaradas de 

modo diverso.” 

 Porém, metas de realização podem receber influência originada de cada 

situação, conforme revela os descritos de Bzuneck (2001, p.59), como, por exemplo: 

“[...] pela estruturação psicológica da sala de aula, ou do docente que alimentam, 

alternativamente, a orientação do aluno para uma ou outra meta.” E, de acordo com 

o mesmo autor, esta meta busca conseguir o sucesso e evitar o fracasso, 

subdividindo-se em outras duas grandes metas: meta aprender e meta performance. 

Meta aprender, de acordo com Bzuneck (2001, p.62) “assemelha-se à 

motivação intrínseca”, e discentes com esta inclinação interpretam o bom êxito como 

resultado do progresso nos conhecimentos e habilidades, capacidade em assimilar 

conteúdos, sem embaraço e com inventividade; esses alunos têm também a certeza 

de que seus esforços originam de uma causa interna e controlável, e o resultado 

positivo desses fatores faz brotar senso de orgulho e realização, e mesmo diante de 

erros e mau êxito, os alunos tendem a conceber esses aspectos como propiciadores 

de informações para o processo na aprendizagem. De acordo com as observações 

de Bzuneck (2001, p.63) ao embasar-se de Dweck e Leggett (1988), “algumas 

pessoas precisam, em certos casos, receber julgamentos positivos de sua 

capacidade, favorecendo o desenvolvimento da meta aprender.”. 

Meta performance, nas descrições de Bzuneck (2001, p.62), caracteriza o 

aluno que calcula cuidadosamente que resultados trará o enfrentamento de 

desafios, como, por exemplo, a demonstração de inteligência, mas esse aluno, 

diante do fracasso, manifesta vergonha, raiva, inferindo falta de capacidade que será 

sua grande preocupação.  

Eliot e Colaboradores (apud BZUNECK, 2001, p.65) apresentam subdivisões 

que explicariam as consequências negativas dessa meta, que são meta 
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performance de aproximação, na qual “o aluno busca aparecer como inteligente, ou 

de ser o primeiro a figurar entre os melhores”; e meta performance de evitação, 

“evitar de aparecer como incapaz ou de estar entre os mais fracos da classe. [...] 

está relacionada à tendência à ansiedade, baixa persistência e pouco esforço.”. 

O estudo da motivação é um constructo multifacetado e complexo, 

(BORUCHOVITCH; BZUNECK, 2010, p.231), por envolver o ser humano em suas 

amplas dimensões cognitivas, em que percepções sobre si mesmo, permitem avaliar 

e formular seus comportamentos, uma vez que este indivíduo é “ativo e proativo, 

reflexivo, auto-regulado, auto-organizado [...] com capacidades de pensar, antecipar, 

simbolizar e criar” (ALMEIDA E GUISANDE, 2010, p. 145), podendo induzi-lo ao 

sucesso ou fracasso na vida acadêmica. 

Bzuneck (2001) descreve que a percepção do aluno sobre sua capacidade 

age sobre a motivação da seguinte maneira: a cargo das percepções, o indivíduo 

tem estímulo para ação e direciona sua atuação em decorrência do prognóstico que 

pode fazer mentalmente para atingir objetivos, assim, a percepção de capacidade 

coloca-se como influenciador nas preferências de ação, instituindo metas e 

insistência no feito.  

Expectativa e valorização são dois componentes essenciais da motivação do 

aluno, segundo Zusho e Pintrich (2001) citados por Cavenaghi e Bzuneck (2009), a 

esse respeito os autores comentam: 

As expectativas consideram as crenças de controle e de autoeficácia. Com 
isso, se o jovem acredita em suas capacidades e assume responsabilidade 
pela sua própria aprendizagem e resultados, ele tem maior probabilidade de 
persistir na tarefa e vir a ter sucesso acadêmico. Já a valorização envolve 
as orientações às metas de realização (que se refere aos diferentes 
propósitos que um estudante pode adotar em relação a uma tarefa) e a 
valorização das atividades acadêmicas (que se refere à percepção de 
utilidade destas atividades) 

 

 Os resultados positivos ou negativos da vida acadêmica envolvem a 

justificativa que explica os níveis de rendimentos atingidos (ALMEIDA, MIRANDA, 

GUINSADE, 2008). Assim, Heider (1958) propõe a identificação dessas explicações, 

que constitui a teoria da atribuição da causalidade elaborada por Weiner 

(1979;1985) e citados por Almeida e Guisande (2010) exemplificando alguns fatores 

os quais as pessoas tendem a explicar suas experiências acadêmicas. 

Para Almeida, Miranda e Guisande (2008), as causas que explicam os 

resultados podem ser classificadas em seis fatores, como: competência ou 
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capacidade, que o aluno tende a atribuir às suas habilidades e aptidões; esforço 

referente ao vigor dispensado à tarefa; planejamento; tipo de tarefa (fácil ou difícil); 

professor e suas características; e sorte. 

Para Martini e Boruchovitch (2001, p.148), os fatores seriam: Inteligência/ 

capacidade, esforço, dificuldade da tarefa, sorte, influência do professor/de outras 

pessoas, temperamento e cansaço. 

As causas são classificadas ainda de acordo com a localização, internas ou 

externas ao indivíduo, como a controlabilidade (controlável ou não controlável); a 

estabilidade (estável ou não estável), descritos por Martini e Boruchovitch, (2001, 

p.148). A esta classificação, Almeida, Miranda e Guisande (2008) acrescentam 

ainda a generalização, que se refere a causas mais gerais ou específicas para 

determinada disciplina. 

A inteligência/capacidade, entendida como um fator pessoal é geralmente 

vista como causa interna, estável e fora do controle do sujeito (MARTINI; 

BORUCHOVITCH, 2001, p. 148). 

O esforço é entendido como causa interna, instável e controlável; a 

dificuldade da tarefa, sorte e influência do professor são compreendidas como 

externas, instáveis e incontroláveis pelo indivíduo (MARTINI; BORUCHOVITCH, 

2001; ALMEIDA, MIRANDA; GUISANE, 2008). 

De acordo com Guimarães (2001, p.81), a tarefa tem caráter desafiador, pois 

nem toda atividade proposta pelo professor atrai os alunos para a execução, e 

algumas razões apresentadas pelo autor, em que os alunos classificam a tarefa 

como difícil, estão relacionadas ao tempo destinado para a realização da atividade, 

marcando clima de competição entre os alunos, gerando ansiedade; e as referências 

anteriores que proporcionam informações de sua capacidade. 

Bzuneck (2001, p.122) a respeito das tarefas comenta: 

Êxito continuado em tarefas similares proporciona informação ao aluno de 
que poderá dar conta de uma nova tarefa e fracassos repetidos dão origem 
a um senso mais pobre de auto-eficácia. E a constatação de que está 
dando conta proporciona ao aluno informação convincente de que tem 
capacidades de prosseguir com êxito. 

 

Para Seligman (1975 apud ALMEIDA, MIRANDA; GUISANDE, 2008, p.170), 

“se a boa execução da tarefa for atribuída a uma causa interna, o aluno tende a 

sentir orgulho, mas, se a causa interna explicar o fracasso, sentirá vergonha, o que a 

literatura denominou de desânimo aprendido.” 
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A causa externa que explica o insucesso diante dos resultados negativos e 

que contribui para a manutenção da auto-estima e, consequente, desempenho é, 

segundo Almeida, Miranda e Guisande (2008), atribuída à escola, que tem em seu 

cerne diversos fatores que influenciam, como por exemplo o sistema, o professor e o 

próprio ambiente (GUIMARÃES;  BORUCHOVITCH, 2004). 

 

2.3 MOTIVAÇÃO DO ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA COMPREENDER MATEMÁTICA 

 

A motivação, no contexto escolar, começa a apresentar problemas a partir 

das séries iniciais quando os diferentes tipos de disciplina exigem do aluno 

desenvolvimento de capacidades superiores, principalmente quando este discente 

passa para 5ª série do ensino fundamental (BZUNECK, 2001). 

Alguns autores, como Teles (2001), têm classificado os indivíduos a partir de 

10 anos de idade como adolescentes, enquanto Ramos (2003), menciona uma 

hierarquização subdividida em três grupos, sendo a adolescência inicial 

compreendida dos 10 aos 14 anos, período correspondente à puberdade; 

adolescência média, dos 15 aos 17 anos, e adolescência final, dos 18 aos 20 anos. 

Teles (2001, p. 120) define a adolescência como a 

Fase que medeia infância e a idade adulta e é caracterizada por um intenso 
desenvolvimento nos campos biológico, psíquico e social, é também a 
inauguração de um drama profundo. Aquela criança de 10 anos, 
relativamente tranquila, controlada, ajustada às exigências de seu ambiente, 
parece desaparecer, de repente, e dar lugar a um novo indivíduo 
desorientado, de quem se requer uma série de novas adaptações. 
 

Locatelli, Bzuneck e Guimarães (2007, p.268), baseando-se em Zusho e 

Pintrich (2001); Bzuneck e Boruchovitch (2003), informam que, “motivar o 

adolescente para os estudos tem sido considerada tarefa particularmente 

desafiadora para professores e educadores, dadas as condições contextuais e as 

características dos próprios alunos nessa faixa etária.”  

Fernandes (2005); Martinelli e Genari (2009); Bzuneck (2001); Miranda e 

Almeida (2009) apontaram, em seus estudos, que além da queda do nível da 

motivação dos alunos adolescentes, essa é uma tendência a se prolongar nos anos 

subsequentes. 

Nesta perspectiva, Bronshon (2000 apud BORUCHOVITCH 2001, p.112) 

considera que, se a motivação apropriada dos estudantes for produzida desde o 

início, a aprendizagem tende a manifestar-se com mais eficiência. 
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A explicação da queda do nível motivacional apresentada por autores como 

Cavenaghi e Bzuneck (2009) orientados pelos descritos de Roeser e Galloway 

(2002) está também relacionada à fase de desenvolvimento físico e psicológico, 

onde ocorrem grandes mudanças significativas que podem afetar a motivação para 

aprender.  As mudanças na aparência, as novas interações são exemplos de alguns 

fatores descritos pelos autores e que, durante a formação de identidade, contribuem 

para o processo da motivação, porém, os autores ressaltam que o aspecto de maior 

relevância para a ocorrência do fenômeno da queda da motivação é conferida à 

escola. 

Procurando entender a conduta motivacional do aluno, que se encontra em 

momento de transição para a adolescência, Miranda e Almeida (2009, p. 40), em 

seus estudos verificaram que “a partir da adolescência dimensões do autoconceito e 

da motivação poderão assumir um papel mais decisivo que a habilidade intelectual 

na explicação do rendimento escolar.” 

A partir da adolescência, os alunos começam a manifestar interesse individual 

por atividades específicas, tendo em vista que parte das percepções já está 

formada, permitindo diferenciar capacidade e empenho, conduzindo-o a evitar ou 

aplicar esforço nas diferentes tarefas ou disciplinas (BZUNECK, LOCATELLI; 

GUIMARÃES 2007); (CAVENAGHI; BZUNECK 2009). 

Souza (2010, p.102) descreve que o valor da tarefa é fonte de motivação, 

envolvendo três componentes: “importância, interesse e peso de determinada tarefa 

ou disciplina do contexto escolar.”, o autor ao fundamentar-se em Tapia e Monteiro 

(2004) comenta também, que o interesse e o esforço tendem a diminuir à medida 

que o aluno reflete sobre a importância de se aprender tal coisa. 

A aplicação ou evitação de esforço, nas diferentes tarefas ou disciplinas, faz 

refletir sobre a disciplina de matemática que possui uma linguagem diferenciada ao 

da linguagem natural, conforme indica Fanizzi (2008), e que Lerma (1990 apud 

FANIZZI 2008, p. 56) denominou como uma linguagem de segunda ordem. 

Gonçalez e Brito (2005, p.237) comentam: 

A matemática possui um alto poder de seleção, delimitando uma fronteira 
entre os “inteligentes” – os bem sucedidos em seus domínios, e os outros. 
Por isso, a matemática é ao mesmo tempo temida, frequentemente 
vivenciada como perigosa e ameaçadora. 

 



24 
 

Assim, Fanizzi (2008) aponta que o tipo de linguagem utilizado pelo professor 

de matemática pode estar desvinculado do cotidiano do aluno, bem como a 

utilização de estratégia inapropriada para a resolução de problemas. 

Esta linguagem que se realiza via símbolos é vista como “a mais abstrata, 

racional, e descontextualizada das disciplinas” (GONÇALEZ; BRITO 2005, p.236), 

todavia, é uma linguagem de cunho universal, está presente em quase todos os 

campos do conhecimento humano (D’AMBROSIO, 2002). 

Gonçalez e Brito (2005) ressaltam que, no caso específico da matemática, há 

necessidade de meditar criteriosamente sobre os aspectos contidos no currículo, 

pois, ele desenvolve papel importante na configuração do aprendizado. 

O currículo de matemática, como instrumento elaborado por entidades 

governamentais, tem, segundo as explicações de Moraes (2008, p.75), “conteúdos 

divididos por eixos temáticos ou blocos de conteúdos, contemplando o ensino de 

número e operações; espaço e forma; grandezas e medidas”; tratamento da 

informação, esse referencial tenta abranger teoria e metodologia a serem aplicadas 

de forma a estabelecer relação para o melhor aprendizado. 

 Contudo, a autora revela que esta tentativa não acontece de fato, pois o que 

se verifica é um ensino com base na produção histórica, cronológica e formal da 

matemática, comprovando que não houve variação que alterasse a aquisição de 

conhecimento nesta área do saber. 

Assim, a não mudança de concepção, segundo Moraes (2008), faz com que o 

ensinar matemática refira-se apenas às atividades repetitivas, sem conexão com 

outros conhecimentos, desconsiderando a origem dos conceitos, obrigando os 

alunos a adaptarem-se às ideias matemáticas sem o entendimento mais 

aprofundado dos conteúdos. 

A falta de interação do aluno com os conceitos dificulta o acesso à essência 

do conhecimento, reduzindo as condições de formação do pensamento teórico, 

quanto a isto, Moraes esclarece  

O pensamento teórico realiza-se por meio do conceito, na tentativa de 
abarcar a regularidade universal da natureza em eterno movimento. Desta 
forma, podemos inferir que, se as condições objetivas de apropriação do 
conhecimento matemático – ensino escolar – mantiverem-se no nível da 
recordação das resoluções anteriores, enfatizando a repetição ao invés da 
análise e síntese das situações-problemas, reduzindo-se à representação 
dos objetos observáveis ao invés de buscar a essência do conceito, 
estaremos limitando o desenvolvimento psicológico, de forma a permanecer 
distante da formação do pensamento teórico que é essencial para o 
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processo de desenvolvimento das funções psicológicas superiores. 
(Moraes, 2008, p.67) 

 

Martins (1999), Santos; Diniz (2004), citados por Gontijo e Fleith (2009) 

descrevem que a disciplina de matemática é considerada difícil por muitos. Este tipo 

de consideração, segundo Cavenaghi e Bzuneck (2009); Costa e Belforte (2010) 

fazem os alunos acreditarem que não conseguirão ter êxito na escola. Entretanto, 

Martinelli e Genari (2009) instruem que é preciso refletir que uma trama de inter-

relações faz parte dessas dificuldades de aprendizagem e que pode promover a 

desmotivação. 

No tocante à disciplina de matemática, Torisu e Ferreira (2011, p. 5) 

esclarecem que esta disciplina, mesmo sendo considerada necessária e 

indispensável para a vida, incute, no imaginário das pessoas, principalmente no dos 

alunos, de uma posse ou conquista destinada para poucos, ou apenas para os 

capacitados e, assim, os indivíduos já passam a esperar pelo fracasso. 

Os mesmos autores comentam, ainda, que o panorama da atualidade nos 

níveis fundamentais e médio não diverge muito do cenário anterior; apesar de 

estudos nesta área indicarem direção para novas formas de ensino, percebe-se que 

os professores não estão preparados ou então, possuem dificuldades de pôr em 

prática tais concepções de inovação, e deste modo, os docentes têm preferido 

empregar ações de memorização ou atividades mecânicas (TORISU; FERREITA, 

2011). 

Martinelli e Genari (2009) ao basear-se em Mitchell (1992); Pfromm (1987); 

Schunk (1991) revela que, a dificuldade na aprendizagem da matemática pode 

interferir na motivação, assim como a motivação também pode modificar a 

aprendizagem matemática. 

Nesta perspectiva, García (1998) considera que uma das primeiras 

explicações para a dificuldade na aprendizagem da matemática vem da 

neuropsicologia, uma vez que, neste enfoque, o autor ressalta duas categorias 

importantes na compreensão dessas dificuldades: que são a acalculia e a 

discalculia. 

García (1998) apresenta a definição de acalculia e discalculia baseado nos 

descritos de Morrison e Siegel (1991), os quais descrevem que, acalculia 

corresponde à inaptidão para efetuar cálculos aritméticos decorrente de dano 

cerebral e que na discalculia não há evidências de lesão ou disfunção cerebral, 
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portanto, a discalculia estaria associada à dificuldades de aprendizagem da 

matemática. 

Outro fator importante na motivação matemática é a ansiedade e o medo, que 

podem ser transmitida por sugestões do ambiente, recompensas, valorização do 

produto final e não do processo, excesso de cobrança, punição, provas e exames, 

expectativa dos pais (BRITO, 1996; SILVA, 2001 apud GONÇALEZ; BRITO, 2005). 

A definição de ansiedade segundo Gonçalez e Brito (2005), é um efeito 

básico que surge em variadas situações, promove a vigilância em direção a algo 

indefinido e intimidador, abarca respostas de natureza somática específica, provas 

de resultados desagradáveis, exige o alívio de tensões, e, em determinadas 

situações proporciona a percepção de impossibilidade de ultrapassar barreiras. 

Gonçalez e Brito (2005, p.238) informam que as pesquisas de Mueller (1978); 

Benjamin, Mc Keachie, Lin e Holinger (1981); Eysenck (1983), entre outros, 

verificaram “a influência da ansiedade sobre o desempenho tem apresentado efeitos 

negativos para a memória, a percepção e aumento das respostas de 

autodepreciação.”.  

Gonçalez e Brito (2005) revelam que algumas pessoas veem a matemática 

tão negativamente que a capacidade de prestar atenção, concentração e 

memorização ficam tolhidas.  

 Neste rol de fatores, autores expõem que a expectativa dos pais influencia na 

aprendizagem matemática direcionando a motivação. Assim, a crença parental 

tende a ver os filhos do gênero masculino com mais habilidades para a matemática 

do que os filhos do gênero feminino, marcando uma tendência positiva ou negativa e 

consequente desempenho acadêmico (GONTIJO; FLEITH, 2009; MIRANDA; 

ALMEIDA, 2009).  

Uma das possíveis explicações para a diferenciação de aprendizagem em 

função dos gêneros, “está relacionada à forma como homens e mulheres são 

socializados”. (DUFFY; GUNTHER; WALTER,1997 apud GONTIJO; FLEITH 2009, 

p.152). 

A forma de socialização de homens e mulheres, segundo Whitaker (1995 

apud GONTIJO; FLEITH, 2009, p.160), “direciona os meninos para o mundo exterior 

e as meninas para o lar.” 

Pesquisas realizadas por Silva e colaboradores (1999) e mencionadas por 

Gontijo e Fleith (2009, p.161) verificaram que as professoras entrevistadas 
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“percebiam as meninas como responsáveis, organizadas, estudiosas, sossegadas, 

caprichosas, atentas, mas, menos inteligente, e que os meninos são considerados, 

agitados, malandros, dispersivos, indisciplinados, mas inteligentes.”. 

Para Godinho et al. (2005 apud GONTIJO; FLEITH, 2009, p.161), meninos e 

meninas apresentam o mesmo potencial, entretanto, “as meninas aprendem desde o 

início do processo de escolarização que a matemática é uma área para homens. 

Este fato colabora na explicação do porquê as meninas apresentam, no ensino 

fundamental, rendimento inferior ao dos meninos.”. 

 Tozetto e Brandt (2010) entendem que as dificuldades na aprendizagem da 

matemática está relacionada à falta de transdisciplinariedade, que diz respeito a 

uma matemática com ausência de articulação com outras áreas de conhecimento, 

articulações importantes para a formação do conhecimento. 

Marchiore e Alencar (2009) apoiados nos descritos de Broswn; Armstrong; 

Thomposon (2004) e,  Bzuneck (2001) fundamentado em Nicholls (1984); Stemberg 

(1998), consideram que o conjunto de fatores motivacionais para a aprendizagem 

desempenha importante papel,  e o aluno estimulado para a aprendizagem tem 

oportunidades de obter sucesso nos degraus da escolarização, contribuindo desta 

maneira para melhorar seu potencial. 

Assim, Bzuneck (2001, p.13), comenta: “portanto, sem aprendizagem na 

escola, que depende de motivação, praticamente não há futuro para ninguém.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

3 METODOLOGIA 

 

3.1  PARTICIPANTES 

 

 Participaram desta pesquisa 106 alunos, sendo 56 do sexo masculino 

(52,83%), e 50 (47,17%) do sexo feminino. A faixa etária dos alunos variou de 10 

anos até 12 anos, e a maioria (68%) apresentou a idade de 11 anos. 

 A distribuição dos alunos, nas três escolas que fizeram parte da pesquisa, 

designadas como Escola A, B e C, foi: na Escola A, participaram 18 alunos 

(16,98%), sendo 6 meninas (33,3%) e 12 meninos (66,7%); na Escola B, 28 

participaram (26,42%), 14 meninos (50%) e 14 meninas (50%); e na Escola C, o 

número de entrevistados foi de 60 alunos (56,60%), 30 meninos (50%) e 30 meninas 

(50%); todos eram estudantes do período vespertino. 

 As escolas A e B atendem alunos dos bairros, cujo indicativo econômico é o 

de menor poder aquisitivo, enquanto a Instituição C, localizada na área central de 

Londrina, atende alunos com poder aquisitivo diversificados. 

 O nível de escolaridade dos genitores, revelado pelas respostas dos alunos, 

foi, em relação à escolaridade do pai, 40,6% das crianças não sabem responder o 

grau de estudo que o pai alcançou, e 29,2% nem o da mãe; os que estudaram o 

primeiro grau apresentaram taxa de 10,3% para o pai, e 14,2% para a mãe; no 

segundo grau, para o pai 18,9%, e 20,8% para mãe; superior incompleto 3,8% (pai), 

e 6,6% (mãe); pais com curso superior completo, 14,2% (pai) e 14,2% (mãe); pós- 

graduados 6,6% (pai), e 5,6% (mãe). 

 

3.2  INSTRUMENTOS 

 

 Dois instrumentos foram utilizados para a coleta de dados, o primeiro 

questionário aplicado foi desenvolvido por Brito (1997 apud ALVES, 2005), cujo 

intuito era o de verificar o perfil do estudante em relação à matemática. 

 Neste instrumento, foram selecionadas 17 das 29 questões existentes no 

questionário original, excluindo as questões 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 23 e 26, 

e das questões selecionadas, adaptações foram realizadas nos itens: 2, 24 e 25. No 

item 2, a adaptação  refere-se à idade, pois eram alunos de 5ª série com idade 
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inferior ao apresentado no instrumento original; nos itens 24 e 25, suprimiu-se 

algumas matérias em virtude de não familiaridade por parte dos alunos.  

Assim, este instrumento ficou composto por 14 questões, com opções de 

escolha de resposta, e 3 questões dissertativas, em que os alunos deveriam 

descrever o conteúdo de matemática que mais gostam e o que menos gostam, 

justificando quando necessário. Este instrumento pode ser observado no apêndice 

número 1. 

 O segundo instrumento aplicado (apêndice número 2) trata de uma escala de 

avaliação da motivação para aprender, testada e descrita por Neves e Boruchovitch 

(2007), denominado como Escala de Avaliação da Motivação para Aprender de 

alunos do Ensino Fundamental (EMA). 

 Esta escala é constituída por 31 questões do tipo Likert de 3 pontos, em que o 

aluno pode optar pela alternativa 1 que se refere ao termo “sempre”, ou alternativa 2 

que corresponde a “às vezes”, ou alternativa 3 para  “nunca”. 

 De acordo com Neves e Boruchovitch (2007), cada um dos termos: sempre, 

às vezes e nunca, há atribuição de valores; assim, para as questões motivacionais 

intrínsecas, que se referem à questão de número um ao número dezessete, a opção 

“sempre” tem valor de 3 pontos; e para as motivacionais extrínsecas, do número 

dezoito ao trinta e um, o valor é de 1 ponto; para o termo “às vezes”, o valor é de 2 

pontos para todas as questões; e ao termo “nunca” é atribuído valor de 1 ponto,  na 

motivação intrínseca, e 3 pontos, na motivação extrínseca. 

 Neves e Boruchovitch (2007, p. 409) esclarecem, ainda, que “o valor máximo 

de pontos a ser obtido na escala é 102 e o valor mínimo é 34, e quanto maior é a 

pontuação do estudante na escala, maior é a sua orientação motivacional 

intrínseca.” 

Alguns ajustes também foram necessários para este questionário, assim, as 

questõe 1, 6, 7, 8, 13, 16, 17, 18, 21, 27, 29, 30 e 31 sofreram o acréscimo do termo 

“matemática”, para que não se perdesse o viés da disciplina em questão; no entanto, 

a ordem de numeração das questões da escala foi alterada.  

 

3.3 PROCEDIMENTOS 

 

Para obtenção dos dados desta pesquisa, iniciou-se com contatos 

preliminares com os responsáveis de cada instituição, explicando a intencionalidade 
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do presente trabalho, fornecendo-lhes uma cópia do pré-projeto e instrumentos a 

serem utilizados na coleta de dados. 

Em seguida, distribuiu-se, nas Escolas A e B, o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) para que os responsáveis autorizassem os alunos a 

responder os instrumentos que foram selecionados para esta análise (apêndice 3). 

Para isso, a Escola B evidenciou a importância desta pesquisa anexando a cada um 

dos TCLE um bilhete (anexo 2), reforçando o pedido, e, nos dois dias subsequentes 

à entrega do TCLE, foi necessário o retorno às instituições para o recolhimento 

deste documento, que serviu de base para a visualização do número de 

participantes de cada escola. 

Diferentemente das Escolas A e B, o procedimento realizado, na Escola C, foi 

a autorização concedida pela própria instituição, mediante documento encaminhado 

à direção da referida escola, que prontamente cedeu as turmas para a aplicação dos 

instrumentos da pesquisa. (anexo 1). 

A coleta de dados realizada, nas Escolas A e B, foram efetuadas de modo 

coletivo, durante o período de aula, reunindo os alunos em uma sala separada dos 

demais estudantes, sendo que a aplicação do instrumento cumpriu-se sem a 

intervenção de terceiros. Os alunos foram auxiliados diretamente no entendimento 

das questões quando solicitado. Deste modo, à medida que terminavam de 

responder os instrumentos, os alunos entregavam o questionário com a escala 

preenchida e retornavam para a sala de aula. 

Na Escola C, a aplicação do questionário também foi executada de modo 

coletivo durante a aula, entretanto, não necessitando de sala separada, pois, todos 

os alunos que se encontravam presentes responderam ao instrumento, e, de modo 

idêntico, não houve intervenção de terceiros durante a aplicação, foi prestado o 

mesmo auxilio como nas Escolas A e B, aguardando o recolhimento dos 

questionários à medida que cada um respondia. 

Posteriormente, quando do término do ano letivo, um novo retorno às escolas 

fez-se necessário para a verificação das médias finais na disciplina de matemática, 

visto que a análise do desempenho dos alunos em relação à matemática é parte 

integrante deste trabalho. As notas dos alunos foram colhidas manualmente, em 

anotações confeccionadas de próprio punho. 
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4 RESULTADOS  

 

4.1 ANÁLISE DO PERFIL DO ESTUDANTE EM RELAÇÃO À MATEMÁTICA 

 

 Inicialmente, foi realizada a análise dos dados obtidos por meio da aplicação 

do questionário, que verificou o perfil dos estudantes, em relação à disciplina de 

matemática nas três escolas, denominadas de A, B e C.  

As questões de 1 a 4, que versaram sobre a caracterização dos participantes 

quanto à idade, sexo, escolaridade do pai e da mãe, foram apresentadas 

preliminarmente no subitem participantes, seção metodologia.  

Assim, a Tabela 1, apresentada a seguir, descreve a porcentagem de 

respostas relativas a cada uma das questões subsequentes de (5 a 12), em função 

das alternativas disponíveis, e em função dos gêneros feminino e masculino em 

cada escola. 
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Tabela 1 -  Percentual de respostas relativas a cada questão apresentadas por escola e  
                   gênero. 

QUESTÕES ALTERNATIVAS ESCOLAS 

     A B C 

     F  
(n=6) 

M  
(n=12) 

F  
(n=14) 

M  
(n=14) 

F  
(n=30) 

M  
(n=30) 

5. Em casa, você 
recebe ajuda quando 
estuda Matemática ou 
quando faz suas 
tarefas de 
Matemática?  

A) Sim 83,33 66,67 78,57 50,00 80,00 83,33 

B) Não 0 33,33 21,43 42,86 20,00 13,33 

Não Assinalou. 16,67   7,14  3,33 

6. Em caso afirmativo, 

assinale quem ajuda 
nas tarefas de 
Matemática? 

A) Somente o Pai 0 8,33 7,14 0 0 3,33 
B) Somente a Mãe 0 16,67 14,29 7,14 20,00 13,33 
C) Somente o (s) Irmão (s) 0 8,33 7,14 0 0 6,67 
D) Tanto o Pai como a Mãe 66,67 8,33 21,43 42,86 33,33 43,33 
E) É ajudado (a) por todas as pessoas da casa. 16,67 33,33 14,29 35,71 23,33 23,33 
F)  Outras pessoas da família (por exemplo: 
tios, primos) 

16,67 0 14,29 0 6,67 0 

G) É ajudado (a) por outros ( Por exemplo: 
colegas, vizinhos e amigos) 

0 8,33 7,14 0 0 6,67 

Não Assinalou 0 16,67 14,29 14,29 16,67 3,33 

7.  Assinale quais os 
dias da semana em 
que você estuda 
Matemática: 

A) Estudo apenas um dia por semana. 16,67 25,00 7,14 28,57 36,67 26,67 
B) Estudo entre 2 a 5 dias por semana 50,00 25,00 71,43 28,57 33,33 43,33 
C) Estudo todos os dias, menos no final de 
semana. 

0 16,67 21,43 7,14 10,00 13,33 

D) Não estudo nenhum dia da semana. 0 25,00 0 28,57 16,67 16,67 
Não Assinalou 33,33 8,33  7,14 3,33  

8. Se alguém 
perguntasse para você 
“quando você estuda 
Matemática?” qual 
das respostas abaixo 
você daria?  Escolha 
apenas uma delas. 

A) Sempre estudo essa matéria. 50,00 41,67 50,00 7,14 43,33 33,33 
B) Estudo matemática só na véspera da prova 50,00 33,33 50,00 71,43 53,33 60,00 
C) Estudo Matemática só no final do ano 0 0 0 0 0 0 

D) Nunca estudo Matemática. 0 16,67 0 14,29 3,33 6,67 

Não assinalou  8,33  7,14   

9. Quando você 
estuda Matemática 
fora da escola, 
quantas horas do dia 
você usa para esse 
estudo? 

A) Nunca estudo essa matéria. 0 16,67 0 28,57 3,33 3,33 
B) Estudo menos de 1 (uma) hora. 33,33 66,67 35,71 35,71 66,67 40,00 
C) Estudo durante 1(uma) hora certinha. 33,33 16,67 42,86 14,29 20,00 13,33 
D) Estudo entre 1(uma) e 2 (duas) horas 33,33 0 21,43 14,29 6,67 40,00 

E) Estudo mais de duas horas. 0 0 0 7,14 3,33 3,33 

10. Você consegue 

entender a matéria de 
matemática e os 
problemas dados em 
sala de aula? 

A) Sim, sempre entendo. 33,33 16,67 35,71 21,43 30,00 40,00 
B) Não, nunca entendo 0 8,33 0 14,29 3,33 0 
C) Quase sempre entendo. 66,67 75,00 57,14 42,86 56,67 53,33 
D) Quase nunca entendo. 0 0 7,14 21,43 10,00 3,33 

Não Assinalou      3,33 

11. As explicações do 
professor de 
matemática são 
suficientes para você 
entender o que está 
sendo explicado? 

A) Sim, eu sempre entendo as explicações do 
professor. 

0 33,33 50,00 14,29 23,33 43,33 

B) Não, eu nunca entendo as explicações do 
professor. 

0 8,33 0 14,29 3,33 3,33 

C) Na maioria das vezes, eu entendo as 
explicações do professor. 

100,00 41,67 50,00 64,29 56,67 50,00 

D) Poucas vezes eu entendo as explicações do 
professor. 

0 16,67 0 0 16,67 5,33 

Não Assinalou    7,14   

12. Você se distrai 

facilmente nas aulas 
de Matemática? 

A) Não, eu sempre presto atenção às aulas de 
Matemática. 

16,67 41,67 35,71 42,86 26,67 30,00 

B) Sim, eu não consigo prestar atenção nas 
aulas de Matemática. 

33,33 8,33 7,14 7,14 23,33 13,33 

C) Na maioria das vezes, eu me distraio nas 
aulas de Matemática. 

16,67 33,33 14,29 21,43 13,33 26,67 

D) Na maioria das vezes, eu presto atenção 
nas aulas de Matemática. 

33,33 16,67 35,71 28,57 36,67 30,00 

Não Assinalou   7,14    

Fonte: A autora. 
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 A partir destes resultados apresentados na Tabela 1, é possível observar 

inicialmente, na questão 5 (cinco), sobre o auxílio nas tarefas de matemática, que, 

apesar de alguns alunos terem respondido “não”, eles escolheram uma das opções 

disponíveis, na sexta questão, que verifica sobre quem presta auxílio nas tarefas de 

matemática. 

 Ainda em relação à sexta questão, os resultados evidenciaram, nas três 

escolas que as pessoas que mais auxiliam os alunos nas tarefas de matemática 

feitas em casa são os familiares, pai ou mãe, indicado por 66,67% das meninas 

(Escola A); 21,43% (Escola B); e 33,33% (Escola C). Os meninos indicaram que o 

pai ou a mãe auxiliam nas tarefas, representando 8,33% (Escola A); 42,86% (Escola 

B) e 43,33% (Escola C). 

 Em seguida, foi apontado que todas as pessoas da casa ajudam o aluno nas 

tarefas de matemática, assim, na Escola A, 16,67% das meninas fizeram esta 

escolha; 14,29% (Escola B); e 23,33% (Escola C). Quanto aos meninos 33,33% da 

Escola A fizeram esta mesma escolha; na Escola B, 35,71%; e, na Escola C, 

23,33%. 

 Dos participantes que não assinalaram nenhuma alternativa na sexta questão, 

há os que de fato não recebem ajuda nas tarefas de matemática, pois, deixaram em 

branco ou escreveram de próprio punho que ninguém os ajuda. 

E, dentre todos os familiares, pai, mãe ou irmão (s), quem tem mais auxiliado 

o aluno, nas tarefas de matemática, é a mãe, manifestadamente nas três escolas, 

pelos dois gêneros, como é possível verificar na Tabela 1. 

A questão sete investigou a dedicação aos estudos de matemática, expresso 

em dias, a frequência observada para a alternativa (Estudo entre 2 a 5 dias por 

semana), demonstrou que 50% das meninas da Escola A, e 71,43% da Escola B 

manifestaram maior dedicação aos estudos em relação aos meninos. A 

porcentagem de alunos do gênero masculino revelou que 25% da Escola A; 28,57% 

da Escola B, e 43,33% da Escola C optaram para esta mesma alternativa (2 a 5 dias 

por semana).  

No entanto, 33,33% das meninas e 8,33% dos meninos da Escola A não 

assinalaram nenhuma das alternativas, e 7,14% das meninas e 3,33% dos meninos 

da Escola C deixaram em branco esta questão. 

Atentando ainda para a sétima questão, em relação à alternativa “não estudo 

nenhum dia da semana”, as respostas dos alunos evidenciaram que 25% dos 
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meninos e 0% das meninas da Escola A não estudam nenhum dia da semana. Os 

resultados da Escola B evidenciaram novamente que 0% das meninas e 28,57% dos 

meninos fizeram esta opção, e, em relação à Escola C, 16,67% de ambos os 

gêneros informaram que não estudam nenhum dia da semana. 

A questão 8 (oito) perguntou ao aluno: “quando ele estuda matemática?”, e os 

dados obtidos revelaram que 50% das meninas das Escolas A e B, e 43,33% da 

Escola C optaram pela alternativa: “sempre estudo essa matéria”; enquanto  41,67% 

dos meninos da Escola A; 7,14% da Escola B e 33,33% da Escola C. 

 Manifestaram que nunca estudam matemática, as meninas das Escolas A e 

B com índices de 0%, e da Escola C, 3,33%. Em relação ao gênero masculino, os 

índices foram de 16,67% (Escola A); 14,29% (Escola B); 6,67% (Escola C). 

É importante destacar, na alternativa C (estudo matemática só no final do 

ano), desta mesma questão, que não houve escolha por nenhum dos participantes 

das três escolas pesquisadas, indicando que os alunos não deixaram o estudo para 

o último momento do ano letivo. 

Os dados observados, na nona questão, em que se indagava sobre as horas 

dedicadas pelos alunos ao estudo de matemática fora da escola, indicaram que 

66,67% dos meninos da Escola A; 35,71% da Escola B, e 40% da Escola C estudam 

menos de 1(uma) hora por dia; ao passo que 33,33% das meninas da Escola A; 

35,71% da Escola B, e 66,67% da Escola C, estudam menos de 1 hora por dia. Em 

relação aos alunos que estudam durante 1(uma) hora certinha, os resultados 

evidenciaram que 33,33% das meninas da Escola A; 42,86% da Escola B, e 20% da 

Escola C assinalaram esta opção. Os dados apresentados pelos meninos em 

relação a esta mesma alternativa demonstraram que 16,67% da Escola A; 14,29% 

da Escola B; 13,33% da Escola C estudam 1 hora certinha. Para a alternativa 

estudam entre 1(uma) e 2(duas) horas, foi apontado que 33,33% das meninas e 0% 

dos meninos da Escola A; 21,43% das meninas; e 14,29% dos meninos da Escola B 

e 6,67% das meninas e 40% dos meninos da Escola C selecionaram esta opção. 

A questão 10(dez) verificou se o aluno consegue entender a matéria de 

matemática e os problemas dados em sala de aula. As respostas evidenciaram que 

33,33% das meninas da Escola A; 35,71% da Escola B, e 30% da Escola C, 

assinalaram a opção: “sim, eu sempre entendo”, e que 16,67% dos meninos da 

Escola A; 21,43% da Escola B; e 40% da Escola C, também, assinalaram a opção 

de que sempre entendem. Para a alternativa: “quase sempre entendo”, foi 
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assinalada por 66,67% das meninas da Escola A; 57,14% da B; e 56,67% da Escola 

C; e os meninos que escolheram a mesma opção, na Escola A, o índice foi de 75%; 

na B 42,86%; e, na C 53,33%. 

A décima primeira questão procurou saber se as explicações do professor de 

matemática são suficientes para o aluno entender o que está sendo explicado. Para 

a alternativa: “sim, eu sempre entendo as explicações do professor”, 50% das 

meninas da Escola B; 23,33% da Escola C assinalaram esta resposta, e 0% das 

meninas da Escola A não assinalou esta alternativa.  

Em relação aos meninos, 33,33% da Escola A; 14,29% da B; e 43,33% da C 

afirmaram que sempre entendem as explicações do professor. Para a alternativa: 

“na maioria das vezes eu entendo as explicações do professor”, 100% das meninas 

da Escola A; 50% da Escola B; e 56,67% da C assinalaram esta opção, e para os 

meninos, o percentual foi 41,67% da Escola A; 64,29% da Escola B; e 50% da C. 

A décima segunda questão indagou sobre a distração nas aulas de 

matemática, e os resultados apresentados, na Tabela 1, revelaram que, na escola A, 

41,67% dos meninos afirmaram ter prestado atenção nas aulas de matemática, 

enquanto as meninas dessa mesma escola apenas 16,67% apresentaram esta 

resposta. Os meninos da Escola B apresentaram um percentual maior em relação às 

meninas, sendo 42,86%, e 35,71%, respectivamente. 

A mesma tendência foi observada em relação aos resultados obtidos pelos 

participantes da Escola C, cujos percentuais foram 30% para o gênero masculino, e 

26,67% para o gênero feminino.  

Em relação aos alunos que não conseguem prestar atenção na aula de 

matemática, distraindo-se facilmente, 33,33% das meninas e 8,33% dos meninos  da 

Escola A; 7,14% dos meninos e meninas da Escola B; e 23,33% das meninas e 

13,33% dos meninos da Escola C, assinalaram esta afirmativa. 

Porém, os dados revelaram também que, na opção: “Na maioria das vezes eu 

me distraio nas aulas de matemática”, o índice das meninas da Escola A é inferior 

em comparação ao dos meninos, visto que 33,33% deles, e 16,67% das meninas  

escolheram essa opção. Em relação à Escola B, verificou-se também que o índice 

dos participantes do gênero feminino é menor (14,29%), quando comparado ao 

índice do gênero masculino (21,43%). A mesma tendência foi observada nos dados 

obtidos pelos participantes da Escola C, uma vez que 26,67% dos meninos, e 

13,33% das meninas também fizeram esta opção. 
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Os resultados dos alunos da instituição A, em relação à alternativa: “na 

maioria das vezes eu presto atenção nas aulas de matemática”, demonstraram que 

33,33% das meninas, e 16,67% dos meninos da Escola A; 35,71% das meninas e 

28,71% meninos da Escola B; 36,67% das meninas e 30% dos meninos da Escola C 

fizeram esta opção. 

A Tabela 2 apresenta os dados obtidos a partir das questões 13 e 14, que 

tratam sobre a disciplina que o aluno mais gosta ou menos gosta, respectivamente, 

num rol de 8 (oito) matérias cursadas pelos alunos de 5ª série,  sendo que os alunos 

deveriam optar por apenas uma das alternativas disponíveis. 

Entretanto, durante a aplicação dos instrumentos, foi solicitada por vários 

alunos a possibilidade de escolha de mais de uma opção, o que foi possibilitado. 

Os resultados podem ser observados na Tabela 2, apresentada a seguir. 

 

     Tabela 2 – Classificação das Disciplinas Quanto à Preferência dos Alunos 

Questões DISCIPLINAS ESCOLAS 

     
A B C 

     

F 
(n=6) 

M 
(n=12) 

F 
(n=14) 

M 
(n=14) 

F 
(n=30) 

M 
(n=30) 

13. Assinale abaixo a 

matéria que você mais 
gosta. Assinale apenas 
uma alternativa. 

A) Gosto de todas as matérias 0 8,33 14,26 0 6,67 13,33 

B) Português 0 8,33 14,26 7,14 10,00 0 

C) Matemática 0 41,67 28,57 7,14 26,67 13,33 

D) Biologia 0 16,67 0 0 0 0 

E) Geografia 0 25,00 7,14 35,71 3,33 0 

F) História 0 16,67 7,14 7,14 6,67 10,00 

G) Inglês 0 8,33 14,26 0 6,67 13,33 

H) Educação Física 66,67 75,00 28,57 57,14 50,00 40,00 

I) Educação Artística 33,33 33,33 21,43 0 23,33 10,00 

J) Outras? 33,33 8,33 0 14,26 10,00 6,67 

14. Assinale abaixo a 

matéria que você menos 
gosta. Assinale apenas 
uma alternativa. 

A) Não gosto de nenhuma 0 0 0 0 3,33 6,67 

B) Português 33,33 25,00 35,71 21,43 43,33 53,33 

C) Matemática 33,33 16,67 0 14,26 26,67 3,33 

D) Biologia 0 16,67 7,14 0 3,33 3,33 

E) Geografia 0 25,00 14,26 14,26 13,33 10,00 

F) História 33,33 25,00 21,43 0 13,33 10,00 

G) Inglês 0 50,00 14,26 28,57 6,67 23,33 

H) Educação Física 0 25,00 0 35,71 3,33 0 

I) Educação Artística 0 16,67 14,26 0 0 10,00 

J) Outras? 0 0 14,26 7,14 10,00 3,33 

    Fonte: A autora 
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 Os dados apresentados, na Tabela acima, evidenciaram que a disciplina de 

Educação Física foi apontada como a que os alunos mais gostam, nas três escolas 

pesquisadas, conforme segue: Escola A 72,22%; Escola B 42,86%; e Escola C 45%. 

 Em relação às demais matérias, os alunos da Escola A manifestaram que a 

disciplina de educação artística é a segunda matéria de que mais gostam (33,33%); 

em seguida, a matemática com 27,78%; e, em quarto lugar, a geografia com 

16,67%. Ao julgarem as disciplinas que menos gostam, optaram por inglês 33,33%; 

português e história 27,78%; matemática 22,22% e educação física 16,67%. 

 Os alunos da Escola B revelaram a geografia (21,43%) como a segunda 

disciplina de que mais gostam, seguida da matemática (17,86%), e por último o 

português (10,71%). As matérias de que menos gostam foram: português (28,57%), 

inglês (21,43%), educação física (17,86%) e geografia (14,29%). 

 Na Escola C, a segunda disciplina mais indicada pelos alunos foi a 

matemática (20%), seguida pela educação artística (16,67%) e o inglês (10%). As 

disciplinas de que menos gostam foram: português (48,33%), matemática (15%), 

geografia e história (11,67%) e ciências (6,67%). 

Especificamente quanto à classificação da matemática nas três escolas, 

verifica-se que ela está presente tanto no item: “mais gosto” como para “menos 

gosto”, exceto na Escola B (questão 14). 

 Para finalizar, foram apresentadas três questões dissertativas, solicitando que 

o aluno descrevesse, dentre os conteúdos já estudados, o que mais lhe agradou 

(questão 15), ou o que menos lhe agradou (questão 16), devendo explicar o motivo 

de tal resposta. Os resultados obtidos foram diversos nas três escolas, porém, 

alguns foram recorrentes, sendo apresentados os seguintes conteúdos como os que 

mais gostam: contas de divisão, 28% do total de alunos, porcentagem 25,47%, 

contas (de adição ou subtração) 10,38%, raiz quadrada 8,49%, múltiplos 7,55%.  

 A maioria justificou a escolha destes conteúdos, considerando que são os que 

entenderam melhor, os demais responderam: “não sei”, “não lembro”, ou com 

respostas que fogem ao contexto pesquisado, como por exemplo: “gosto da 

gramática, porque é fácil”. 

Finalmente, a questão 17, em que o aluno deveria completar as frases: “A 

atividade que eu mais gosto na aula de Matemática é”, e “A atividade que menos 

gosto na aula de Matemática é”, teve como respostas da maioria, idênticas a das 
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questões 15 e 16, reescritas como cópia, ou quando não as escreviam, os alunos as 

deixavam em branco. 

 

4.2 ANÁLISE DA ESCALA DE AVALIAÇÃO DA MOTIVAÇÃO PARA APRENDER 

 

 Na sequência, foi realizada a análise dos resultados obtidos, por meio da 

aplicação da Escala de Avaliação da Motivação para Aprender (EMA), de Neves e 

Boruchovitch (2007), que examinaram a motivação intrínseca e extrínseca dos 

participantes das três escolas. 

 Para melhor visualização dos escores, a Tabela 3 apresenta a média 

alcançada, o valor mínimo, o valor máximo, o coeficiente de variação e o desvio 

padrão relativo à motivação intrínseca e extrínseca por gênero (feminino e 

masculino) referente a cada escola. 

 

Tabela 3 – Média, Valor Mínimo, Valor Máximo, Coeficiente de Variação e o Desvio  
                    Padrão relativo à Motivação Intrínseca e Extrínseca por gênero  
                   feminino e masculino referente a cada escola. 

ESCOLA 
    

MÉDIA Valor Mínimo Valor Máximo Coeficiente de 
Variação 

Desvio Padrão 

  

A. 

Motivação 
Intrínseca 

F (6) 28,83 24,00 39,00 21,65 6,24 

M (12) 32,08 21,00 48,00 26,83 8,61 

Motivação 
Extrínseca 

F (6) 33,50 25,00 41,00 18,18 6,10 

M (12) 29,92 21,00 40,00 20,18 6,04 

B. 

Motivação 
Intrínseca 

F ( 14) 25,14 19,00 33,00 15,27 3,84 

M (14) 28,43 21,00 35,00 15,83 4,50 

Motivação 
Extrínseca 

F ( 14) 29,93 21,00 40,00 19,42 5,81 

M (14) 28,00 16,00 42,00 24,10 6,75 

C. 

Motivação 
Intrínseca 

F ( 30) 26,93 18,00 39,00 20,50 5,52 

M (30) 27,30 17,00 39,00 20,88 5,70 

Motivação 
Extrínseca 

F (30) 31,47 14,00 39,00 19,83 6,24 

M (30) 30,93 22,00 22,00 17,17 5,31 

       *os números apresentados entre parênteses representam o número de participantes (n) 

        Fonte: A autora. 

 

A partir das médias obtidas para o nível motivacional intrínseco e extrínseco, 

foi realizada a análise de variância para cada escola pesquisada em função dos 

gêneros. 

 A análise de variância dos participantes da Escola A não evidenciou 

diferenças significativas entre os gêneros feminino (28,83) e masculino (32,08), em 
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relação à motivação intrínseca [F(1,16) = 0,67, p = 0,4253] e à motivação extrínseca 

[F(1,16) = 1,40, p = 0,2538]. 

 A mesma análise realizada para os participantes da escola B evidenciou 

diferenças significativas relacionadas ao gênero feminino (25,14) e masculino 

(28,43), para o nível da motivação intrínseca [F(1,26) = 4,32, p = 0,0477]. Porém não 

foram verificadas diferenças significativas relacionadas à motivação extrínseca 

[F(1,26) = 0,66, p = 0,4251], ao comparar o gênero feminino (29,93) e masculino 

(28,00). 

 Para a Escola C, a análise de variância não evidenciou diferenças 

significativas entre os gêneros feminino (26,93) e masculino (27,30), para a 

motivação intrínseca [F(1,58) = 0,06,  p = 0,8011] e nem para a motivação extrínseca 

[F(1,58) = 0,13, p = 0,7228], ao comparar os gêneros feminino (31,47) e masculino 

(30,93). 

Em seguida, foi realizada a análise de variância, comparando o nível 

motivacional intrínseco e extrínseco apresentado pelos participantes do gênero 

feminino das três escolas pesquisadas.  

Os resultados demonstraram que não houve diferenças significativas  

relacionadas à motivação intrínseca [F(2,47) = 1,16, p = 0,3218] , e a motivação 

extrínseca [F(2,47) = 0,75, p = 0,4766] nas escolas pesquisadas. 

A mesma análise aplicada aos participantes do gênero masculino evidenciou 

diferenças significativas, no nível de motivação intrínseca, entre as escolas 

pesquisadas [F(2,53) = 2,58, p = 0,0853]. 

O Teste Duncan indicou diferenças entre as escolas A (32,08) e C (27,30), 

sendo que a escola B (28,43) não se diferenciou das demais. Em relação à 

motivação extrínseca, não foram evidenciadas diferenças significativas entre as 

escolas [F(2,53) = 1,20, p = 0,3084]. 

A Tabela 4, exposta a seguir, apresenta a média, o valor mínimo, o valor 

máximo, o coeficiente de variação e o desvio padrão em função do desempenho na 

disciplina de matemática, apresentado pelos participantes do gênero feminino e 

masculino das diferentes escolas. 
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         Tabela 4 – Desempenho feminino e masculino nas Escolas 

Escola     Média Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Coeficiente 
de Variação 

Desvio 
Padrão 

A. 
Desempenho Feminino 7,72 6,40 9,20 15,47 1,19 

Desempenho Masculino 7,28 5,40 9,80 16,82 1,22 

B. 
Desempenho Feminino 8,11 6,10 9,30 12,13 0,98 

Desempenho Masculino 6,74 3,90 9,50 24,05 1,62 

C. 
Desempenho Feminino 6,50 3,50 9,30 20,77 1,35 

Desempenho Masculino 6,93 4,10 9,50 17,40 1,21 

      Fonte: A autora 

 

 A análise de variância relativa ao desempenho escolar em matemática, em 

função dos gêneros masculinos e femininos, apontou diferenças significativas 

quando analisados os desempenhos obtidos pelos participantes da Escola B [F(1,26) = 

7,41, p = 0,0114], sendo que as médias obtidas pelos alunos do gênero feminino foi 

8,11 e pelos do gênero  masculino foi 6,74. Não foram evidenciadas diferenças 

significativas entre os participantes do gênero masculino e feminino das Escolas A 

[F(1,16) = 0,53, p= 0,477] e  C  [F(1,58) = 1,67, p = 0,2017].  

 Na sequência, foi realizada a análise de variância aplicada ao desempenho 

escolar das participantes do gênero feminino das três escolas. Os resultados 

evidenciaram diferenças significativas ao comparar as participantes das três escolas 

[F(2,47) = 8,90, p= 0,0005]. O teste Duncan evidenciou uma diferença das 

participantes da Escola C (6,50), em relação aos resultados obtidos pelas 

participantes das Escolas A (7,72) e B (8,11), não havendo diferenças entre as 

participantes destas duas escolas. 

 A análise de variância aplicada ao desempenho escolar dos participantes do 

gênero masculino não evidenciou diferenças significativas entre as três escolas 

pesquisadas [F(2,53) = 0,55, p = 0,5799]. 

 Em seguida, foi realizada a análise de correlação de Pearson entre os níveis 

motivacionais e o desempenho acadêmico. Esta análise evidenciou uma tendência 

ao aumento do desempenho à medida que diminui a motivação intrínseca dos 

alunos (r = - 0,19; p. 0,005) e uma tendência ao aumento do desempenho, à medida 

que aumenta a motivação extrínseca (r = 0,35; p. 0,001). Foi também realizada a 

análise de correlação de Pearson para cada escola e gênero, ela demonstrou que os 

alunos do gênero masculino da Escola A, apresentam um aumento da motivação 

extrínseca à medida que aumenta o seu desempenho (r = 0,81;p.≤ 0,001). A mesma 
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tendência foi verificada para os alunos do gênero masculino da Escola B (r = 0,57; p. 

≤ 0,03). Esta tendência também foi verificada na análise realizada na escola C, para 

os participantes do gênero feminino em relação à motivação extrínseca e ao 

desempenho acadêmico (r = 0,43; p = 0,02). 
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5 DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 

 Conforme apresentado anteriormente, a partir dos resultados obtidos por meio 

da aplicação do primeiro instrumento (Questionário para caracterização do perfil do 

estudante), foi possível verificar que a maioria dos alunos tem recebido auxílio de 

seus familiares no estudo da matemática, importante interação motivacional 

ressaltada por Locatelli, Bzuneck e Guimarães (2007), sendo que o familiar 

eminente neste auxílio é a mãe. 

 Refletindo sobre o auxílio dispensado por este personagem feminino (mãe) e 

considerando os relatos de Gontijo e Fleith (2009), que descrevem o rendimento 

inferior de mulheres em relação aos dos homens, na disciplina de matemática, havia 

uma inferência de que os alunos mediante esta influência feminina poderiam curvar-

se para um baixo desempenho, e consequente desmotivação. 

 Porém, os dados encontrados nesta pesquisa apontam que o desempenho do 

gênero feminino, principalmente nas escolas A e B, são superiores a do gênero 

masculino, exceto na escola C, que apresentou pouca diferença em sua média.  

 Bzuneck (2001) explica que, no contexto escolar, o aluno necessita aplicar 

alguns esforços, citando como exemplo a atenção, processamento, etc., contudo 

observou-se que uma minoria (13,21%) pode estar desatenta ou ainda não 

consegue processar de modo integral as informações, uma vez que contradições de 

respostas podem ser verificadas, como na questão cinco, quando o aluno é 

questionado se em casa ele recebe ajuda quando estuda matemática, e, ao 

assinalar o ‘não’ como resposta, em seguida aponta que alguém (mãe, pai, outros) o 

ajudou. 

Considerando que a motivação do aluno para a aprendizagem envolve 

interação professor-aluno, descrita por Bzuneck e Guimarães (2010), pondera-se 

que as interações entre esses indivíduos estão em uma crescente, isto porque, na 

questão 11, 54,72% dos alunos revelaram que, na maioria das vezes, a explicação 

do professor é suficiente para entender o que está sendo explicado, e 31,13% 

sempre entende a explicação do professor; corroborando com esta percepção, os 

resultados apresentados em relação à questão 10, revelaram que 56,60% quase 

sempre conseguem entender os problemas dados em sala de aula, e 31,13% 

sempre consegue entender. 
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Porém, os resultados encontrados também na questão 10 apresentaram que 

3,77% dos alunos nunca conseguem entender a matéria de matemática, ou, quase 

nunca entendem (7,55%); e na questão 11, 4,72% afirmam que as explicações do 

professor nunca são suficientes para entender a matéria. 

Guimarães (2001) menciona que as pesquisas têm assinalado a motivação 

intrínseca como propiciadora da aprendizagem. Nesta presente pesquisa de campo, 

resultados revelaram que os meninos são mais motivados intrinsecamente em 

relação às meninas, e, por conseguinte, as meninas são mais motivadas 

extrinsecamente. 

Verificou-se também que os participantes da escola A apresentaram  

motivação intrínseca maior em relação à Escola B e C, principalmente o gênero 

masculino. Em relação à motivação extrínseca, os participantes do gênero feminino 

da Escola A alcançaram níveis mais altos em relação às outras duas escolas.  

 Observando o desempenho dos alunos, verificou-se que o gênero feminino 

obteve na maioria as melhores médias finais no desempenho, contrariando os 

descritos de Miranda e Almeida (2009) em que mostravam o gênero masculino com 

desempenho superior. Os dados apresentados também apontaram uma correlação 

positiva entre motivação extrínseca e o desempenho acadêmico. Conforme os 

descritos de Locatelli, Bzuneck e Guimarães (2007), a disciplina de matemática, 

embora de difícil entendimento, pode provocar a motivação intrínseca, na qual o 

indivíduo age por uma vontade interna para a aprendizagem, e extrínseca, 

aprendizagem visando à obtenção de algo. Neste sentido, pode-se supor que um 

maior controle externo, por exemplo, o uso de recompensas por parte do professor, 

pode estar propiciando maior motivação extrínseca nas meninas e maior 

desempenho. Outra provável explicação para o resultado encontrado nesta pesquisa 

pode estar relacionada ao tempo dedicado aos estudos, uma vez que os dados 

revelaram que 40,57% dos participantes, sendo 21,70% meninas e 18,87% meninos, 

têm dedicado de dois a cinco dias por semana ao estudo da matemática. 

 O desempenho dos alunos revelados pela nota é um critério importante, mas, 

não condição suficiente para compreender o comportamento motivacional, embora a 

análise de correlação tenha apresentado índices significativos. Tal motivo justifica-se 

ao observar as respostas dadas pelos alunos na questão nº 13 da escala de 

motivação de Neves e Boruchovitch (2007), na qual se indagava “Eu gosto de 
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Estudar Matemática”, pois, alguns alunos, ao assinalarem a opção “sempre”, suas 

notas não condiziam com a opção escolhida, do mesmo modo para a opção “nunca”. 

Contudo, é preciso considerar, conforme apontado por Guimarães (2001), que 

o aluno pode estar motivado tanto intrínseca como extrinsecamente. Assim, para 

melhor compreensão dos níveis motivacionais e sua relação com o desempenho, é 

preciso que pesquisas investiguem, em maior profundidade, os fatores que 

compõem o mote motivacional, visto que se trata de um tema complexo. 

Os dados encontrados nesta pesquisa de campo encaminharam algumas 

significações a respeito do nível motivacional para a compreensão matemática do 

aluno de 5ª série do ensino fundamental de escolas estaduais do município de 

Londrina, uma vez que se percebeu maior prevalência da motivação intrínseca pelo 

gênero masculino e motivação extrínseca, pelo gênero feminino, o que não significa 

que ambos não estejam também motivados extrínseca e intrinsecamente, 

respectivamente. Sobre a correlação entre a motivação extrínseca e o maior 

desempenho, é preciso investigar sobre o possível uso de recompensas externas 

pelos professores, exercendo um maior controle no comportamento das meninas, 

em especial ao desenvolvimento das atividades propostas e, consequentemente, em 

seus desempenhos em relação à matemática, assim como uma relação com os 

hábitos de estudo.  

Levando em consideração que a disciplina de matemática obteve nesta 

pesquisa a colocação entre as três matérias mais assinaladas pelos alunos, tanto 

para o quesito de ‘mais gosto’ quanto ‘menos gosto’ (tabela 2), é importante 

considerar os relatos dos vários autores para se compreender os reais níveis 

motivacionais. 

Neste sentido, observou-se, também, com as leituras e constatou-se, por 

meio da pesquisa, que o estudo da motivação envolve vários fatores, tornando-o um 

complexo, como revela Bzuneck (2001) ao mencionar a dificuldade no 

reconhecimento do aluno verdadeiramente motivado para a matemática.  

Compartilhando a ideia de que a motivação é importante estímulo para a 

aprendizagem, essencialmente para a matemática, e ponderando que as pesquisas 

motivacionais, embora tenham aumentado, mas, ainda tímidas em alguns lugares 

como o Brasil, percebe-se que para melhor compreender a direção do 

comportamento motivado do aluno, maior número de pesquisas se fazem 

necessárias, como revelam Cavenaghi e Bzuneck (2009). E deste modo, possibilitar 
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maior entendimento sobre as variáveis relacionadas à motivação, para que assim, o 

aluno possa alcançar um aprendizado significativo desta disciplina que, por vezes, é 

considerada difícil. 

Diante do exposto, espera-se ter contribuído com os dados acumulados nesta 

área de conhecimento, para que pesquisas posteriores possam utilizar-se desse 

indicativo, no estudo da motivação do aluno para a aprendizagem da matemática. 
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APÊNDICE 1 

Questionário 1 

 

PREZADO(A) ALUNO(A)  

Este questionário faz parte de um estudo que estamos realizando a respeito da motivação com 
relação à Matemática. Além deste questionário, você será solicitado também a  responder a uma 
escala motivacional.  
Contamos com sua colaboração para que possamos compreender melhor o processo de Motivação 
na aprendizagem  de  Matemática.     
 
 
Nome:_____________________________________________Turma:___________ 
 
 
1 . IDADE 
A .(  ) 9 Anos           B .(  ) 10 Anos             C. (  ) 11 Anos           D .(  )  12 Anos          (  ) Acima de 12 Anos. 
 

2 . SEXO 
A . (  ) Masculino                            B . (  ) Feminino 

 
3 . Escolaridade do Pai: 
A . (  ) Nunca Estudou 
B . (  ) 1º. Grau Completo 
C . (  ) 2º. Grau Completo 

D . (  ) Superior Incompleto 
E . (  ) Superior Completo 
F . (  ) Pós Graduação 

G. (  ) Não Sei responder 
H . Profissão do Pai: 
____________________ 

 

4 . Escolaridade da Mãe: 
A . (  ) Nunca Estudou 
B . (  ) 1º. Grau Completo 
C . (  ) 2º. Grau Completo 

D . (  ) Superior Incompleto 
E.  (  ) Superior Completo 
F . (  ) Pós Graduação 

G . (  )  Não Sei Responder 
H . Profissão da Mãe 
____________________ 

 
5 . Em  casa,  você  recebe  ajuda  quando  estuda  Matemática  ou  quando  faz  suas  tarefas de 
matemática ?  
A . (  ) Sim                                                       B . (  ) Não 
 

6. Em caso afirmativo, assinale quem ajuda nas tarefas de Matemática?      
A. (  ) Somente o pai  
B. (  ) Somente a mãe  
C. (  ) Somente o(s) Irmão(s)  
D.( ) Tanto o pai como a 
mãe  

E. (  ) É ajudado (a) por 
todas as pessoas da casa.  
F. (  )Outras pessoas da 
família    (por exemplo: tios, 
primos)  

G .(  ) É ajudado(a) por 
outros  (por exemplo: 
colegas, vizinhos e amigos)  

 

7 . Assinale quais os dias da semana em que você estuda matemática:  
 A .(  ) Estudo apenas um dia por semana.  
 B .(  ) Estudo entre 2 a 5 dias por semana.  
 C .(  ) Estudo todos os dias, menos no final de semana.  
 D. (  ) Não estudo nenhum dia da semana. 
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8 . Se  alguém  perguntasse  para  você  “quando  você  estuda Matemática?”,  qual  das  respostas  
abaixo você daria? Escolha apenas uma delas.  
A .(  ) Sempre  estudo essa matéria.  
B .(  ) Estudo Matemática só na véspera da prova   
C .(  ) Estudo Matemática só no final do ano  
D .(  ) Nunca estudo Matemática  
 
9 . Quando  você  estuda Matemática  fora  da  escola,  quantas  horas  do  dia  você  usa  para  esse 
estudo?  
A .(  ) Nunca estudo essa matéria  
B .(  ) Estudo menos de 1(uma) hora  
C .(  ) Estudo durante 1 (uma) hora certinha  

D .(  ) Estudo entre 1 (uma) e 2 (duas) horas  
E .(  ) Estudo mais de duas horas  

 

10 . Você consegue entender a matéria de matemática e os problemas dados em sala de aula?  
A .(  ) Sim, sempre entendo  
B .(  ) Não, nunca entendo  
C .(  ) Quase sempre entendo   
D .(  ) Quase nunca entendo 

 
11 . As explicações  do  professor  de Matemática  são  suficientes  para  você  entender  o  que  
está sendo explicando?  
 A .(  ) Sim, eu sempre entendo as explicações do professor  
 B .(  ) Não, eu nunca entendo as explicações do professor  
 C .(  ) Na maioria das vezes eu entendo as explicações do professor  
 D .(  ) Poucas vezes eu entendo as explicações do professor  
 

12 .  Você se distrai facilmente nas aulas de Matemática?  
A .(  ) Não, eu sempre presto atenção às aulas de Matemática.  
B .(  ) Sim, eu não consigo prestar atenção nas aulas de Matemática.  
C .(  ) Na maioria das vezes, eu me distraio nas aulas de Matemática.  
D .(  ) Na maioria das vezes, eu presto atenção nas aulas de Matemática.  
 

13 . Assinale abaixo a matéria que você mais gosta.  Assinale apenas uma alternativa.  
A .(  ) Gosto de todas as matérias                 
B .(  ) Português                          
C .(  ) Matemática   
D .(  ) Biologia  
E .(  ) Geografia         

F .  (  ) História 
G . (  ) Inglês  
H . (  ) Educação Física                                  
I .  (  ) Educação Artística     
J .  (  ) Outra? Qual?_______________  

 

14 . Assinale abaixo a matéria que você menos gosta.  Assinale apenas uma alternativa.  
A .(  )  Não gosto de nenhuma                           
B .(  ) Português                          
C .(  ) Matemática   
D .(  ) Biologia  
E .(  ) Geografia         

F .(  ) História 
G .(  ) Inglês  
H .(  ) Educação Física                                  
I . (  ) Educação Artística     
J .(   ) Outra? Qual?_______________  

 

15. . Dentre os  conteúdos de Matemática que você  já estudou qual você mais gostou? Por que?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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16 . Dentre  os  conteúdos  de  Matemática  que  você  já  estudou  qual  você  menos  gostou?  Por 

que? 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

17 .Complete as frases abaixo:  

 A atividade que eu mais gosto na aula de Matemática é  

__________________________________________________________________________________ 

 

A atividade que eu menos gosto na aula de Matemática é 

__________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2 
 

Questionário 2 
ESCALA DE AVALIAÇÃO DA MOTIVAÇÃO PARA APRENDER:  

Para alunos do Ensino Fundamental – EMA – EF       

Neves e Boruchovitch (2007) 

 

Nome:______________________________________________________Turma:_________ 

 
MARCAÇÕES: Assinale a opção com o qual você se identifica. 

1 – Sempre                         2 – Às Vezes                          3 – Nunca 

 
QUESTÕES 1 2 3 

1 . Eu estudo Matemática porque estudar é importante para mim.    
2 . Eu tenho vontade de conhecer e aprender assuntos novos.    
3 . Eu gosto de estudar assuntos desafiantes.    
4 . Eu gosto de estudar assuntos difíceis.    
5 . Eu me esforço bastante nos trabalho de casa, mesmo sabendo, que não     
     vão valer nota. 

   

6 . Eu estudo matemática mesmo sem os meus pais pedirem.    
7 . Eu me esforço bastante, em Sala de Aula, mesmo sabendo que não vão  
     valer nota. 

   

8 . Eu estudo matemática porque me dá prazer e alegria.    
9 . Eu fico tentando resolver uma tarefa, mesmo quando ela é difícil para  
     mim. 

   

10 .Eu prefiro aprender na escola, assuntos que aumentem minhas   
      habilidades ou meus conhecimentos.  

   

11 .Eu Faço minhas lições de casa, mesmo que meus pais não me peçam.    
12 .Eu estudo porque gosto de ganhar novos conhecimentos.    
13 .Eu gosto de estudar matemática.    
14 .Eu procuro saber mais sobre os assuntos que gosto, mesmo sem minha  
      professora me pedir.  

   

15 . Eu gosto de ir para a escola porque aprendo assuntos interessantes lá.    
16 .Eu estudo matemática porque quero aprender cada vez mais.    
17 .Eu fico interessado (a) quando a professor (a) de matemática começa  
       uma lição nova. 

   

18 .Eu estudo matemática por medo de meus pais brigarem comigo.    
19 .Eu faço os deveres de casa por obrigação.    
20 .Eu estudo porque meus pais prometem me dar presentes, se minhas  
      notas forem boas. 

   

21 . Eu estudo  matemática porque meu professor (a) acha importante.    
22 . Eu estudo porque fico preocupado (a) que as pessoas não me achem  
       inteligente. 

   

23 . Eu estudo por medo de meus pais me colocarem de castigo.    
24 . Eu só estudo para não me sair mal na escola.    
25 . Eu estudo para os meus pais deixarem eu ir brincar com meus amigos  
       ou fazer as coisas que eu gosto. 

   

26 . Eu só estudo para agradar meus professores.    
27 . Eu estudo apenas aquilo que o/a professor (a)  de matemática  avisa  
       que vai cair na  prova. 

   

28 . Eu só faço meus deveres de casa porque meus pais acham importante.    
29 . Eu só estudo matemática porque quero tirar notas altas.    
30 . Eu só estudo matemática porque meus pais mandam.    
31 . Eu estudo matemática por obrigação.    
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APÊNDICE 3 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Titulo da pesquisa: “Nível Motivacional para Compreensão Matemática” 
 

Prezado(a) Senhor(a): 

Gostaríamos de convidar seu filho (a) a participar da pesquisa “Nível Motivacional para 
Compreensão Matemática”, realizada “na própria escola”. O objetivo da pesquisa é 
“avaliar a relação entre o nível motivacional para a compreensão matemática e o 
desempenho escolar nesta disciplina”.  A participação é muito importante e ela se daria 
da seguinte forma: o aluno deverá responder um questionário de caracterização do 
estudante e uma escala sobre a motivação para a matemática. Gostaríamos de 
esclarecer que a participação do seu filho (a) é totalmente voluntária, podendo ele/ela: 
recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento sem que isto acarrete 
qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. Informamos ainda que as informações serão 
utilizadas somente para os fins desta pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e 
confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade. 
Os benefícios esperados são propiciar uma reflexão sobre as estratégias de estudos e o 
nível motivacional do aluno para a matemática. 
Informamos que seu filho (a) não pagará nem será remunerado por sua participação. 
Garantimos, no entanto, que todas as despesas decorrentes da pesquisa serão ressarcidas, 
quando devidas e decorrentes especificamente de sua participação na pesquisa.  
Caso você tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos pode nos contactar 
(Rose Mitsuco Matsunaga; e-mail: rosematsunaga@pop.com.br ou Profa. Paula Mariza 
Zedu Alliprandini (orientadora), paulaalliprandini@uel.br, Tel.: (043) 3371-4338).  
Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma delas, 
devidamente preenchida e assinada entregue a você. 
 

      Londrina, ___ de ______________de 2011. 

           

Pesquisador Responsável                                                   

RG:14375-897 ___________________________________ 

Paula Mariza Zedu Alliprandini                      

 
___________________________________________________ 
(Nome por extenso do Responsável)     tendo sido devidamente esclarecido sobre os 
procedimentos da pesquisa, concordo que meu filho (a)  
 
________________________________________________ 
participe voluntariamente da pesquisa acima descrita.   

 

Assinatura do Responsável: _______________________________________ 

Assinatura do aluno(a): __________________________________________                                     

                                          

                                                                         Data:___________________ 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

Bilhete anexado aos questionários para escola A  ESCOLA A          Londrina, 25/10/2011             Senhores Pais e/ou responsáveis,Senhores Pais e/ou responsáveis,Senhores Pais e/ou responsáveis,Senhores Pais e/ou responsáveis,                                  A escola, enquanto Equipe Pedagógica, preocupa-se com o ensino-aprendizagem de seus alunos, principalmente na disciplina de matemática.   Nesse sentido, viemos solicitar dos senhores autorização para que os alunos das 5ªs séries participarem de uma pesquisa que tem como objetivo avaliar o nível de motivação para compreensão matemática e o desempenho escolar nessa disciplina.   Esclarecemos que a participação do (a) seu (sua) filho (a) é voluntária e sua identidade será preservada.   Certos de contarmos com sua atenção, agradecemos.              Equipe Pedagógica. 
 

 


