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RESUMO

Essa pesquisa foi conduzida em uma escola particular, localizada na região do Vale do
Rio Doce, na região leste de Minas Gerais, com 18 alunos do segundo ano do Ensino
Médio e um professor de Educação Física, de uma universidade no Vale do Rio Doce,
nessa região. O principal objetivo está associado com a identificação e a análise das
contribuições que a Modelagem Matemática pode oferecer por meio de sua perspectiva
Sociocrítica. Contudo, outros objetivos nortearam esse estudo, como por exemplo,
identificar situações-problema cotidianas no ambiente extraescolar das academias, que
envolvam conceitos de Análise Combinatória que possam ser solucionadas por meio da
Modelagem Matemática para que os alunos possam melhor compreender esse conteúdo
curricular. Desse modo foi definida a seguinte questão de investigação: Como a
perspectiva Sociocrítica da Modelagem Matemática pode contribuir para o
desenvolvimento dos conceitos de Análise Combinatória de alunos do 2º ano do Ensino
Médio de uma escola particular da região do Vale do Rio Doce? Nesse direcionamento,
a fundamentação teórica foi pautada na Modelagem Matemática como um ambiente de
aprendizagem, nas fases e etapas da modelagem, em sua perspectiva Sociocrítica, nas
dimensões crítica e reflexiva e no processo de ensino e aprendizagem em Análise
Combinatória. Para a coleta de dados foram utilizados dois questionários, um inicial e um
final; anotações do diário de campo do professor-pesquisador, quatro blocos de atividades
relacionados com os conceitos de Análise Combinatória e a suas conexões com os
processos de elaboração das fichas de prescrição das fichas de treino em academias e,
também, uma entrevista semiestruturada com o professor de Educação Física participante
desse estudo. Os dados coletados foram analisados e os resultados interpretados de acordo
com o referencial teórico adotado nesse estudo e com os pressupostos da Teoria
Fundamentada nos Dados. Os dados foram codificados por meio das codificações aberta
e axial para a elaboração das categorias de análise que possibilitaram a interpretação dos
resultados obtidos nesse estudo. Os resultados dessa investigação mostram que a
perspectiva Sociocrítica da Modelagem Matemática contribuiu para o desenvolvimento
dos conceitos de Análise Combinatória dos alunos participantes desse estudo a partir de
práticas de modelagem em que os participantes utilizaram esse conhecimento matemático
para analisar e elaborar modelos de prescrição de treinos, propiciando, assim, o
desenvolvimento da criticidade e da reflexão sobre as práticas adotadas nas academias no
que se refere à gestão dos treinos e a qualidade do atendimento oferecido pelos instrutores,
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bem como sobre o papel da Matemática em outros campos do conhecimento. Portanto, a
partir do envolvimento dos alunos participantes nas atividades propostas nessa
investigação, identificaram-se estratégias de contagem, de maneira explícita ou implícita,
que envolvem o raciocínio combinatório e a matematização na elaboração das fichas de
prescrição de treino. Assim, foi apresentada pelos alunos participantes a proposta de
treinamentos em circuito nas academias no momento da prescrição das fichas de treino
para minimizar o problema do congestionamento nos aparelhos durante o treinamento de
musculação. Esses resultados também mostram que a perspectiva Sociocrítica da
Modelagem Matemática contribuiu para o estabelecimento de conexões entre a
matemática escolar e as situações-problema presentes implicitamente do cotidiano desses
participantes, como, por exemplo, a elaboração das prescrições das fichas de treino. O
estabelecimento de um clima agradável e atraente motivou esses participantes no
desenvolvimento das atividades propostas nos blocos do registro documental,
possibilitando a aprendizagem dos conceitos de Análise Combinatória. A perspectiva
Sociocrítica da Modelagem Matemática também contribuiu para a promoção de aulas
mais dinâmicas por meio da interação do professor-pesquisador com os participantes
desse estudo por meio da utilização de situações do dia a dia no processo de ensino e
aprendizagem dos conceitos de Análise Combinatória e, também, com o desenvolvimento
de uma visão crítica sobre as práticas adotadas nas academias. Finalizando, houve a
elaboração de um produto educacional, no formato de um caderno de sugestões, que
apresenta as propostas de atividades que estão relacionadas com esse estudo, que visa
orientar os professores e leitores interessados nessa temática e que pretendem trabalhar
com os conceitos de Análise Combinatória na perspectiva Sociocrítica da Modelagem
Matemática. O produto educacional, que é um caderno de sugestões originado dessa
dissertação, foi elaborado com o objetivo de orientar os professores, educadores e
interessados nessa temática, que desejam inovar as suas práticas docentes relacionadas
aos conceitos de Análise Combinatória. Assim, esse caderno de sugestões foi elaborado
com o objetivo de aproximar os leitores das práticas matemáticas que foram
desenvolvidas nesse estudo por meio da utilização de caixas de diálogos denominadas
Observações, Sugestões, Dicas e Lembretes, que visam orientar os leitores no
desenvolvimento das atividades propostas nesse produto educacional.
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ABSTRACT

This research was conducted at a private school located in the Vale do Rio Doce, in the
eastern region of Minas Gerais, with 17 sophomore high school students and a physical
education teacher from a university in this region. The main objective of this study is
associated with the identification and analysis of contributions that are offered by
mathematical modelling through sociocritical perspectives. As well, other objectives
guided this study such as: the identification of everyday problems and situations in outof-school gymnasiums. These involve concepts of combinatorial analysis that can be
solved through mathematical modelling so that students can better understand this
curricular content. From this the following research question was defined: How can the
socio-critical perspective of mathematical modelling contribute to the development of
combinatorial analysis concepts for sophomore high school students in the Vale do Rio
Doce region? The theoretical foundation was based on mathematical modelling, its
sociocritical perspective, critical and reflexive dimensions, and the processes of teaching
and learning of combinatorial analysis. For data collection, two questionnaires were used,
one initial and one final; notes from the professor-researcher's field diary, four blocks of
activities related to the concepts of combinatorial analysis and their connections with the
processes of preparation of prescription forms for training sheets in the gyms, and also a
semi-structured interview with the teacher of physical education participant in this study.
The collected data were analyzed, and results were interpreted according to the theoretical
framework adopted in this study and the assumptions of grounded theory. Data were
coded by using open and axial coding for the elaboration of the conceptual categories that
allowed the interpretation of the results obtained in this study. The results of this
investigation show that the sociocritical perspective of mathematical modelling
contributed to the development of combinatorial analysis concepts in the participants in
this study. This occurred because modeling practices in which they used allowed them to
analyze and elaborate training prescription models, thus providing the development of
criticality and reflection on the practices adopted in the gyms regarding the management
of training and the quality of care offered by instructors, as well in relation to the role of
mathematics in other knowledge fields. Therefore, from the involvement of participants
in the activities proposed in this investigation, explicit or implicit counting strategies were
identified, involving combinatorial reasoning and mathematization in the elaboration to
training prescription forms. Thus, participating students presented the proposal of
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working circuit in the gyms at the time of the prescription of the training to minimize the
problem of congestion in the machines during the bodybuilding work. These results also
show that the Sociocritical Perspective of Mathematical Modelling has contributed to the
establishment of connections between school mathematics and the problem-situations
implicitly present in the daily lives of these participants, such as the elaboration of training
forms prescriptions. The establishment of a pleasant and attractive climate motivated
these participants in the development of the proposed activities in the documentary record
blocks, enabling the learning of the concepts of combinatorial analysis. The Sociocritical
perspective of Mathematical Modelling also contributed to the promotion of more
dynamic classes through teacher-researcher interaction with the participants of this study
through the use of everyday situations in the teaching and learning process of the concepts
of Combinatorial Analysis and, also, with the development of a critical view on the
practices adopted in the gyms. Finally, an educational product was elaborated in the
format of a suggestion book that presents proposals for activities conducted in this study,
and guide teachers and readers interested in this area to work with the concepts of
combinatorial analysis in the sociocritical perspective of mathematical modelling. The
educational product, which is a book of suggestions originating from this dissertation,
was designed to guide teachers, educators, and those interested in this subject, who wish
to innovate their teaching practices related to the concepts of combinatorial analysis.
Thus, this book of suggestions was designed to bring readers closer to the mathematical
practices that were developed in this study through the use of dialogical boxes named:
Observations, Suggestions, Tips, and Reminders, which aim to guide readers in the
development of the proposed activities in this educational product.

Keywords: Mathematical Modelling. Combinatorial Analysis. Sociocritical Perspective.
Prescription Forms for Training. Grounded Theory.

25
INTRODUÇÃO

MINHA TRAJETÓRIA RUMO À MODELAGEM MATEMÁTICA E À
ANÁLISE COMBINATÓRIA

Antes de discorrer sobre as ideias principais desse estudo, será situada a
caminhada acadêmica e profissional do professor-pesquisador1 no processo de construção
das ideias que serão expostas nesse documento. O seu interesse pelas discussões de temas
da Educação Matemática surgiu desde a graduação em Licenciatura Plena em
Matemática, com início no ano de 2001 e conclusão no ano de 2004.
A discussão sobre a Educação Matemática e a vivência relacionada com as
práticas no Laboratório de Ensino da Matemática (LEM) era uma das identidades fortes
do curso de formação de professores da Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE).
No ano de 2004, último ano do curso de graduação, houve a oportunidade de o
professor-pesquisador ingressar como professor de Matemática no 5º ano do Ensino
Fundamental I, no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, que é uma escola da rede particular
do município de Governador Valadares.
No ano seguinte, em 2005, as possibilidades de trabalho foram ampliadas de
maneira gradativa, sendo possível ministrar aulas de matemática também para todas as
turmas do Ensino Fundamental II e Ensino Médio.
Durante a atuação profissional, no enfrentamento das mais diversas situações e
desafios no processo do ensino e aprendizagem em matemática, a formação continuada
do professor-pesquisador se tornou de extrema necessidade para que esse profissional
pudesse aprofundar as discussões e os estudos em Educação Matemática e, assim,
enriquecer a sua prática docente.
Como naquele momento era inviável por diversas situações particulares dedicar
aos estudos em um mestrado, a opção que restava, mas que, de certa forma, respondia às
suas necessidades mais urgentes, o professor-pesquisador cursou a pós-graduação Latu
Sensu em Educação Matemática, no Centro Universitário de Caratinga (UNEC).

1

A denominação professor-pesquisador é utilizada para se referir ao autor desse estudo que também é o
professor da disciplina da turma pesquisada. É importante ressaltar que os professores-pesquisadores
consideram a prática, que passa a ser como um meio, um fundamento e uma destinação dos saberes que
suscitam; desde que sejam orientados pela sua ação reflexiva (MIRANDA, 2006). Desse modo, esses
professores refletem criticamente sobre as questões e as temáticas educacionais que estão vinculadas ao
desenvolvimento de sua ação pedagógica com o objetivo de aprimorá-la em sua prática docente cotidiana.
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O primeiro contato do professor-pesquisador com a Modelagem Matemática
ocorreu nesse cenário de discussão da pós-graduação, gerando uma motivação para
conhecer mais sobre essa tendência da Educação Matemática. A monografia apresentada
ao programa para a obtenção do título de especialista abordou, ainda que timidamente, o
tema de Modelagem Matemática com uma Estratégia de Ensino-Aprendizagem.
Atuando no ensino superior, de 2010 até 2017, foi possível realizar trabalhos de
Modelagem Matemática envolvendo o cálculo diferencial e integral na proposta de
projetos interdisciplinares nos cursos de Engenharia Civil e Sistemas de Informação, da
UNIVALE.
Em ambos os cursos, esse projeto interdisciplinar abordava, para cada período,
uma proposta de trabalho que procurava integrar algumas disciplinas desses cursos na
solução da questão-problema proposta em sala de aula. O tema central do projeto
problematizava questões ambientais, econômicas e tecnológicas.
Por exemplo, no curso de Engenharia Civil, os alunos do primeiro período
calcularam o volume de concreto necessário para a construção de um bloco a partir de
conceitos estudados na disciplina de Cálculo Integral e Diferencial I.
Contudo, como até aquele momento, os conceitos de integral dupla ainda não
tinham sido formalizados, os alunos encontraram dificuldades para elaborar um modelo
relacionado com o conteúdo de integral, que possibilita a determinação do volume de um
bloco a partir de suas dimensões.
Por outro lado, no curso de Sistemas de Informação, a proposta de trabalho estava
relacionada com o desenvolvimento de um software, um aplicativo de celular ou uma
plataforma interativa que educasse a população para a utilização correta dos recursos
naturais por meio de orientações direcionadas para a economia de água.
Esse projeto foi proposto poucos meses depois que a cidade de Governador
Valadares foi afetada pelo rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana, devido à
chegada dos rejeitos à bacia do Rio Doce, contaminando a única captação de água do
município, provocando sérios transtornos para a comunidade local devido à falta d’água.
Por exemplo, um dos grupos desenvolveu um trabalho com o objetivo de controlar
o enchimento de reservatórios a partir de um dispositivo tecnológico. Assim, em cada
reservatório foram instalados sensores para medir os níveis mínimos e máximos de sua
capacidade. Quando a capacidade do reservatório alcançava o nível mínimo o sensor
transmitia a informação para o programa de computador que acionava uma bomba d’água
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que o enchia até o nível máximo. Encerrado o enchimento, o programa retornava ao
volume do reservatório naquele determinado momento.
Nesse projeto, os alunos utilizaram os conceitos de integral para que pudessem
determinar o cálculo do volume do reservatório após o enchimento. É importante ressaltar
que os alunos não encontraram dificuldades para elaborarem o modelo da integral dupla
para o cálculo do volume, porém, não conseguiram transpor o modelo matemático de
maneira que o programa de computador ativasse a bomba d’água.
No decorrer desses anos, focalizando o olhar para a Educação Básica, em especial
para o Ensino Médio, os questionamentos e as dúvidas que os alunos apresentaram em
alguns conteúdos matemáticos, em especial, sobre a Análise Combinatória, instigou o
professor-pesquisador a questionar e refletir sobre as práticas de ensino e aprendizagem
desse conteúdo. Por exemplo, era recorrente a fala dos alunos quanto às dificuldades em
compreender plenamente os conceitos e as aplicações da Análise Combinatória.
De acordo com as observações do professor-pesquisador, essas dificuldades foram
comprovadas no cotidiano da sala de aula e no baixo rendimento dos alunos nas
avaliações. Nesse sentido, é importante ressaltar que uma das maiores dificuldades dos
alunos com relação à Análise Combinatória está relacionada com a identificação das
fórmulas que devem ser utilizadas na resolução das situações-problema propostas e,
quando as identificam, utilizam procedimentos errôneos para a sua aplicação (ROA,
BATANERO, GODINO; CAÑIZARES, 1997).
Compartilhando este ponto de vista, Rosa (1998) afirma que as dificuldades
encontradas pelos alunos na compreensão dos conceitos de Análise Combinatória se
devem ao fato de que, frequentemente, as fórmulas são apresentadas aos alunos antes
mesmo que dominem os conceitos combinatórios e a sua aplicação está sujeita a um
processo mecânico que exclui a compreensão do objeto de estudo.
Incomodado com essa realidade e na tentativa de pensar em estratégias para
minimizar e reduzir os impactos negativos no processo de ensino e aprendizagem de
Análise Combinatória, o professor-pesquisador iniciou a busca por leituras que
provocassem a reflexão das práticas docentes em sala de aula.
O objetivo dessas leituras era buscar subsídios teóricos para determinar melhorias
nos resultados da aprendizagem do conteúdo de Análise Combinatória por meio do
estabelecimento de estratégias de ensino que melhorassem a atuação docente do
professor-pesquisador. Nesse processo de busca, que foi estimulado pela Coordenadora
do Curso de Engenharia Civil, da UNIVALE, o professor-pesquisador obteve

28
informações sobre o Mestrado Profissional em Educação Matemática, da Universidade
Federal de Ouro Preto (UFOP).
Participando como ouvinte do VI Encontro de Educação Matemática de Ouro
Preto (VI EEMOP) e do VIII Encontro de Ensino e Pesquisa em Educação Matemática
(VIII EEPEM), em Ouro Preto, Minas Gerais, o professor-pesquisador entrou em contato
com as discussões atuais em Educação Matemática e obteve informações sobre esse
programa de pós-graduação da UFOP a partir das experiências relatadas pelos egressos
do Mestrado Profissional em Educação Matemática dessa instituição. Em uma das mesas
redondas desse evento, esses participantes compartilharam as suas experiências no
doutorado e na atuação profissional.
Perceber a satisfação na fala dos egressos por terem participado do programa de
Mestrado da UFOP e a possibilidade de conciliar a formação continuada com o exercício
profissional, possibilitou que o professor-pesquisador procurasse o Mestrado Profissional
em Educação Matemática para seguir a sua formação continuada e aprofundar os seus
estudos sobre Modelagem Matemática.
Nesse sentido, o professor-pesquisador realizou algumas leituras para verificar se
essa proposta pedagógica seria relevante para a melhoria do processo de ensino e
aprendizagem da Análise Combinatória. Por esse motivo, decidiu conhecer melhor essa
proposta com o objetivo de facilitar a condução desse processo em sala de aula,
considerando, principalmente, o interesse e a participação dos alunos.
Assim, para que o processo de ensino e aprendizagem em Análise Combinatória
possa promover o desenvolvimento da eficiência sociocrítica2 dos alunos, é
imprescindível que os professores adotem práticas pedagógicas que conduzam os alunos
à análise crítica da realidade que os cerca, exercendo uma participação ativa na sociedade
para a promoção da justiça social (ROSA; OREY, 2007).
Nessa perspectiva, a Modelagem Matemática pode ser compreendida como um
processo que promove a eficiência sociocrítica dos alunos, pois os insere em um processo
de ensino e aprendizado com significado e contextualizado (ROSA; OREY, 2007).
Portanto, a concepção da modelagem a ser adotada em investigações não deve se
preocupar em apenas fornecer os instrumentos matemáticos aos alunos ou somente
apresentar exemplos de aplicação da matemática à realidade. Desse modo, pretende-se

2

O processo de ensino e aprendizagem orientado para a eficiência sociocrítica tem como aspecto
fundamental a ênfase na análise crítica dos alunos com relação à compreensão das relações de poder que
imperam na sociedade e, também, com a sua reflexão pessoal sobre os componentes sociais que constituem
o mundo globalizado (ROSA; OREY, 2007).
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que a modelagem possibilite que os alunos reflitam sobre a presença do conhecimento
matemático na sociedade, com relação aos benefícios e/ou aos problemas sociais
enfrentados pelas comunidades, reagindo contra os fatos críticos que a própria
matemática ajudou a produzir (ARAÚJO, 2009).
Em consonância com esse ponto de vista, o professor-pesquisador propôs uma
investigação relacionada com a Análise Combinatória, que visava possibilitar o estudo
desse conteúdo a partir de experimentações de situações-problema e atividades
interdisciplinares extraclasse, que conduziram os alunos para a descoberta de modelos
matemáticos que traduzem fenômenos retirados da realidade.
Contudo, para que o professor-pesquisador pudesse propor esse estudo foi
necessária a leitura de livros, artigos, capítulos de livros, dissertações e teses para a
aquisição de um melhor entendimento sobre o processo da Modelagem Matemática em
salas de aula. Assim, após essas leituras, o professor-pesquisador entendeu que entre as
concepções dessa tendência de ensino em Educação Matemática que mais se adequava
ao desenvolvimento da fundamentação desse estudo estava relacionada com a perspectiva
Sociocrítica da Modelagem Matemática.
Nesse sentido, a aprendizagem de conteúdos matemáticos no contexto sociocrítico
está orientada para a análise crítica e reflexiva dos problemas que afligem a sociedade.
Por conseguinte, de acordo com Rosa e Orey (2007), o trabalho docente com o currículo
matemático em numa dimensão crítica-reflexiva e sociocrítica da modelagem direciona
as práticas pedagógicas para a formação de indivíduos flexíveis, adaptáveis, reflexivos,
críticos e criativos.
Então, o professor-pesquisador percebeu que, o universo da sala de aula deve
oportunizar a discussão de ideias matemáticas para que os alunos apresentem as suas
soluções para os problemas apresentado ao considerar diferentes opiniões e estimular um
clima de argumentação no decorrer das aulas (ROSA, 1998).
Em vista dessas argumentações, esse estudo busca responder à seguinte questão
de investigação:
Como a perspectiva Sociocrítica da Modelagem Matemática pode contribuir
para o desenvolvimento dos conceitos de Análise Combinatória de alunos do
2º ano do Ensino Médio de uma escola particular da região do Vale do Rio
Doce?
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De acordo com essa questão de investigação, o principal objetivo dessa pesquisa
está relacionado com a identificação e a análise das contribuições que a Modelagem
Matemática pode oferecer para o desenvolvimento dos conteúdos de Análise
Combinatória por meio de sua perspectiva Sociocrítica. Dessa maneira, o professorpesquisador elaborou os seguintes objetivos específicos para orientá-lo no
desenvolvimento da resposta para a questão de investigação:
1. Identificar situações-problema cotidianas que envolvam conceitos de Análise
Combinatória e que possam ser solucionadas por meio da Modelagem
Matemática para que os alunos possam melhor compreender esse conteúdo
curricular.
2. Avaliar a utilização da Modelagem Matemática como uma ação pedagógica
no desenvolvimento de conteúdos da Análise Combinatória.
3. Identificar e analisar as possíveis contribuições da perspectiva Sociocrítica da
Modelagem Matemática contribuiu para o desenvolvimento da criticidade e
da reflexão dos alunos por meio do trabalho com atividades com os conteúdos
de Análise Combinatória.
É importante ressaltar que, esse estudo justifica-se por apresentar a Modelagem
Matemática como uma alternativa pedagógica para o desenvolvimento do processo de
aprendizagem de Análise Combinatória para alunos do segundo ano do Ensino Médio.
Desse modo, o principal objetivo dessa pesquisa é investigar como a Modelagem
Matemática pode contribuir para o desenvolvimento de conteúdos de Análise
Combinatória a partir da proposição de uma prática de modelagem em que os alunos
analisam a construção das fichas de prescrições de treino3 nas academias para que possam
perceber como os conhecimentos de Análise Combinatória podem estar presentes no
contexto da construção dessas fichas, bem como no funcionamento dos treinos nas
academias.

3

As fichas de prescrições de treino ou fichas de treino são elaboradas com o objetivo de orientar os alunos
de academia durante o seu treino. Para a elaboração dessas é importante considerar algumas variáveis,
como, por exemplo, intensidade, volume, frequência semanal e progressão dos exercícios (GENTIL, 2005).
Na prática de Modelagem Matemática proposta nessa pesquisa, os alunos visitaram academias que
escolheram, pois tinham como objetivo de investigar se alguns conceitos de Análise Combinatória, como,
por exemplo, permutações e combinações, estariam presentes na elaboração dessas fichas de treino.
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Assim, partindo de um tema de interesse da maioria dos alunos, busca-se
compreender como ocorre a relação entre o número de diferentes prescrições de treino
com os conhecimentos matemáticos de Análise Combinatória. Portanto, a utilização da
Modelagem Matemática como uma estratégia pedagógica nesse processo poderá
minimizar os impactos negativos na aprendizagem desse conteúdo.
Diante desse contexto, apresenta-se um estudo realizado com a Modelagem
Matemática, que aplica os conceitos de Análise Combinatória para que os alunos possam
compreender como as fichas de treino podem ser confeccionadas em uma academia,
considerando a quantidade de aparelhos disponíveis.
Propõe-se, então, ao se fundamentar na perspectiva Sociocrítica da Modelagem
Matemática, contribuir para que, por meio da proposta da ação pedagógica apresentada
nesse estudo, os alunos sejam capazes de pensar crítica e reflexivamente sobre o papel do
conhecimento matemático na compreensão da sociedade e do ambiente sociocultural em
que estão inseridos.
Desse modo, a condução dessa investigação contribuiu com as discussões sobre o
papel da modelagem na Educação Matemática e, também, funcionou como um apoio
pedagógico para os professores de matemática que desejam inovar as suas práticas
docentes em salas de aula.
Então, esse estudo mostra-se relevante para o campo da Educação Matemática,
pois se trata de uma proposta pedagógica inovadora para o desenvolvimento de conteúdos
relacionados com a Análise Combinatória, que pode ser mediada pelas discussões
advindas do campo da Modelagem Matemática.
Além disso, os resultados obtidos nesse estudo também contribuíram para que os
seus participantes tivessem um desenvolvimento efetivo e com significado com relação
aos conceitos de Análise Combinatória por meio da prática de modelagem proposta nesse
estudo, Por conseguinte, o produto educacional elaborado pode ser utilizado como um
instrumento de referência para o desenvolvimento da prática docente de professores e
educadores que desejam inovar as suas práticas pedagógicas no processo de ensino e
aprendizagem de Análise Combinatória.
Nesse direcionamento, o professor-pesquisador buscou determinar essas
contribuições para o desenvolvimento da Análise Combinatória em sala de aula, pois de
acordo com Rosa (1998), esse conteúdo pode ser um obstáculo para a compreensão dos
alunos do Ensino Médio. Desse modo, a condução de um trabalho pedagógico que se
inicie com a aplicação de definições e fórmulas, direciona os alunos a uma compreensão
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mecânica desse conteúdo que impossibilita o entendimento holístico dos conceitos de
arranjo, permutação e combinação.
Finalizando a parte introdutória dessa dissertação, o restante desse documento está
estruturado da seguinte maneira:
O primeiro capítulo apresenta um estudo da revisão de literatura referente às
principais teorias relacionadas com o desenvolvimento da problemática dessa pesquisa,
bem como a realização de uma análise aprofundada dos principais aspectos teóricos que
fundamentam essa investigação.
O segundo capítulo apresenta a metodologia baseada na Teoria Fundamentada nos
Dados, que foi utilizada na condução do trabalho de campo dessa pesquisa, detalhando
os procedimentos metodológicos e descrevendo como foi utilizado cada um dos
instrumentos necessários para a coleta e a análise dos dados, bem como para a
interpretação dos resultados.
O terceiro capítulo apresenta os resultados da análise dos dados brutos qualitativos
que foram coletados por meio dos questionários, de entrevistas, do diário de campo do
professor-pesquisador e dos blocos de atividades do registro documental. Esses dados
foram analisados no decorrer da pesquisa de acordo com o referencial teórico proposto e
com os procedimentos metodológicos que foram adaptados da Teoria Fundamentada nos
Dados.
O quarto capítulo apresenta a interpretação dos resultados de acordo os
pressupostos metodológicos da Teoria Fundamentada nos Dados, cujo objetivo estava
relacionado com a determinação de uma resposta para a problemática desse estudo por
meio da realização das codificações aberta e axial, que possibilitaram a descrição e a
interpretação dos resultados desse estudo através da elaboração das categorias que
emergiram durante o processo analítico dessa pesquisa.
O quinto capítulo apresenta a resposta para a questão de investigação desse estudo,
cuja problemática estava relacionada com a determinação de como a perspectiva
Sociocrítica da Modelagem Matemática pode contribuir para o desenvolvimento dos
conceitos de Análise Combinatória de alunos do 2º ano do Ensino Médio de uma escola
particular da região do Vale do Rio Doce.
Continuando com essa organização estrutural, o quinto capítulo também apresenta
as Considerações Finais que foram elaboradas de acordo com os resultados provenientes
do desenvolvimento desse estudo em todas as fases de sua condução pelo professorpesquisador.
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As referências bibliográficas, os anexos e os apêndices também são parte integrante
da estrutura dessa dissertação.
Como resultado desse estudo, um produto educacional foi elaborado, em formato
de um caderno de sugestões, que visa compartilhar com os professores de Matemática e
com os educadores a possibilidade da utilização da perspectiva Sociocrítica da
Modelagem no desenvolvimento de conteúdos de Análise Combinatória.
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CAPÍTULO I

EM BUSCA DE UM REFERENCIAL TEÓRICO PARA A MODELAGEM
MATEMÁTICA E A ANÁLISE COMBINATÓRIA

O principal objetivo desse capítulo é fornecer uma revisão de literatura
relacionada com o tema dessa pesquisa. Essa revisão visa mostrar as principais
fundamentações teóricas que estão sendo discutidas nas pesquisas relacionadas com a
abordagem Sociocrítica, crítica e reflexiva da Modelagem Matemática e também com o
desenvolvimento de conteúdos de Análise Combinatória em sala de aula.
Assim, esse capítulo apresenta as principais ideias de autores que pesquisam sobre
a Modelagem Matemática no cenário da educação brasileira, como, por exemplo, Araújo
(2009); Barbosa (2001, 2003, 2004, 2006, 2007); Bassanezi (2016); Rosa (2005); Rosa e
Orey (2003, 2007, 2012, 2016, 2017).
Esse capítulo também apresenta a concepção do processo de ensino e
aprendizagem em matemática, que está relacionado com as ideias, noções e práticas
matemáticas que se completam, complementam e ancoram a investigação proposta nesse
estudo por meio do conteúdo de Análise Combinatória conforme proposto Brumano
(2014), Pessoa e Borba (2009), Rosa (1998), Silveira (2016), Souza (2010) e Vazquez e
Noguti (2004).
Desse modo, o foco dessa revisão de literatura está fundamentado nos seguintes
tópicos:
•

Modelagem Matemática em Salas de Aula
o Um Breve Histórico da Modelagem Matemática
o Modelagem Matemática nos Documentos Oficiais

•

Perspectivas da Modelagem Matemática
o Perspectiva Sociocrítica da Modelagem
o Modelagem Matemática Crítica e Reflexiva

•

Análise Combinatória em Salas de Aula
o Um Breve Histórico da Análise Combinatória
o Análise Combinatória nos Documentos Oficiais

Em seguida, apresenta-se a fundamentação teórica para cada um desses tópicos,
de acordo com a revisão de literatura relacionada com a problemática desse estudo.
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1.1. Modelagem Matemática em Salas de Aula
Iniciando a discussão sobre um entendimento da Modelagem Matemática,
Barbosa (2001) a definiu como um “ambiente4 de aprendizagem no qual os alunos são
convidados a indagar e/ou investigar, por meio da matemática, situações oriundas de
outras áreas da realidade” (p. 6).
Assim, por ser uma tarefa que alia a teoria e a prática, a modelagem possibilita a
motivação de seus usuários no entendimento de sua própria realidade, estimulando-os na
busca de meios para agir sobre esse contexto, transformando-o (BASSANEZI, 2016).
De modo geral, o ensino atual da matemática tem gerado preocupações para a
comunidade escolar, sociedade e pesquisadores da Educação Matemática. Contudo, o que
se observa nas pesquisas é que a matemática ensinada nas escolas e as práticas
pedagógicas empregadas no ensino dessa disciplina não acompanharam a evolução social
e tecnológica da sociedade pós-moderna (ROSA; OREY, 2012).
Portanto, Rosa e Orey (2007) argumentam que, diante desse contexto, dentre as
novas tendências de ensino em Educação Matemática, a Modelagem Matemática pode
auxiliar no atendimento das demandas impostas pela sociedade moderna com relação à
resolução das situações-problema enfrentadas no cotidiano.
Nesse direcionamento, por meio da modelagem, é possível a criação de ambientes
de aprendizagem, nos quais os professores atuem como orientadores e mediadores do
processo de ensino e das atividades propostas, cabendo aos alunos proporem, elaborarem,
desenvolverem e modelarem os procedimentos necessários para a construção do
conhecimento matemático (ROSA; OREY, 2012).
Assim, Rosa (2010) argumenta que, por meio da modelagem, o processo de ensino
e aprendizagem está desvinculado do sentido tradicional da prática docente que se
direciona dos professores para alunos, pois a sua relevância tem como foco o resultado
da relação dos alunos com o seu ambiente.
Dessa maneira, Barbosa (2003) argumenta que a “matemática [é utilizada] para
resolver problemas oriundos de outras áreas do conhecimento” (p. 1) nas atividades
curriculares realizadas em salas de aula.
De acordo com Barbosa (2004), muito tem se discutido a respeito da inclusão de
trabalhos de Modelagem Matemática no currículo escolar. Geralmente, são apresentados
4

O ambiente é definido em termos de convite aos alunos de acordo com a argumentação elaborada por
Skovsmose (2000). Nesse sentido, Barbosa (2001) argumenta que o envolvimento dos alunos ocorre na
medida em que os seus interesses se encontram contemplados nas atividades propostas em sala de aula.
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cinco argumentos para a inserção da modelagem no processo de ensino e aprendizagem
em matemática: motivação, facilitação da aprendizagem, preparação para utilizar a
matemática em diversas áreas, desenvolvimento de habilidades de exploração e
compreensão do papel sociocultural da matemática.
Nesse sentido, a compreensão do papel sociocultural da matemática está
diretamente conectada com o interesse na formação de indivíduos para atuarem
ativamente na sociedade (BARBOSA, 2004). Por outro lado, Bassanezi (2016) apresenta
alguns obstáculos para a utilização da Modelagem Matemática no processo de ensino e
aprendizagem em matemática:
Obstáculos instrucionais – Os cursos regulares possuem um programa
que deve ser desenvolvido completamente. A modelagem pode ser um
processo muito demorado não dando tempo para cumprir o programa
todo. Obstáculos para os estudantes – O uso de Modelagem foge da
rotina do ensino tradicional e os estudantes, não acostumados ao
processo, podem se perder e se tornar apáticos nas aulas. Obstáculos
para os professores – Muitos professores não se sentem habilitados a
desenvolver modelagem em seus cursos, por falta de conhecimento do
processo ou por medo de se encontrarem em situações embaraçosas
quanto às aplicações de matemática em áreas que desconhecem (p. 37).

Contudo, esses obstáculos podem ser minimizados quando se modifica o processo
clássico de modelagem, considerando-se o “momento de sistematização do conteúdo e
utilizando uma analogia constante com outras situações problemas” (BASSANEZI, 2016,
p. 38).
Desse modo, para Bassanezi (2016), o importante é pensar na Modelagem
Matemática no processo e ensino e aprendizagem em matemática como uma estratégia
de aprendizagem, mas não com aquele rigor necessário para a elaboração de modelos
bem-sucedidos.
Assim, a utilização da Modelagem Matemática como uma estratégia
metodológica para esse processo pode ser considerado como um dos caminhos a ser
seguido para tornar a aprendizagem em qualquer nível mais atraente e agradável, pois
uma “modelagem eficiente permite fazer previsão, tomar decisões, explicar e entender,
enfim, participar do mundo real com capacidade de influenciar em suas mudanças”
(BASSANEZI, 2016, p. 177).
E conforme o ponto de vista de Rosa (2010), a motivação para a utilização da
modelagem como uma estratégia metodológica para o processo de ensino e aprendizagem
em matemática é direcionar os alunos a compreenderem os conceitos matemáticos por
meio da contextualização e com significado para que possam desenvolver uma pré-
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disposição para aprender matemática através da compreensão de seu valor para auxiliar
na resolução de situações-problema enfrentadas no cotidiano.
Nesse direcionamento, a Modelagem Matemática pode ser considerada como um
ambiente de aprendizagem que utiliza exemplos da vida cotidiana para facilitar o trabalho
pedagógico em sala de aula. Esse ambiente pode ser trabalhado de maneira
interdisciplinar em sala de aula, quando se estabelecem as relações da modelagem com
outras áreas do conhecimento (ROSA; OREY, 2003).
De acordo com esse contexto, o ambiente de aprendizagem da modelagem pode
ser compreendido como um espaço educacional que contribui para a deflagração da
intervenção pedagógica do processo de ensino e aprendizagem em matemática, pois os
professores atuam como mediadores do processo educacional, auxiliando os alunos a
expressarem o conhecimento matemático tácito5 a partir de tarefas contextualizadas,
como, por exemplo, a elaboração de modelos (ROSA; OREY, 2012).
Dessa maneira, o currículo matemático deve ser constituído por atividades que
sejam desenvolvidas mediante a elaboração de práticas pedagógicas ativas, como, por
exemplo, aulas de simulação e laboratoriais, a realização de projetos e/ou atividades
extraclasses.
Essas práticas fomentam o diálogo entre os professores e alunos, visto que,
proporcionam a aceitação de diferentes opiniões e críticas respaldadas nos estudos de
situações-problema retiradas do meio social com a utilização de atividades matemáticas
contextualizadas (ROSA; OREY, 2012).
Com relação à elaboração de projetos de Modelagem Matemática, Araújo (2009)
argumenta que o espaço de sala de aula deve ser democrático com a realização frequente
de diálogos críticos e reflexivos, pois é importante que os professores se preocupem com
a formação política dos alunos para que possam atuar criticamente na sociedade.
Nesse contexto, o desenvolvimento de projetos de Modelagem Matemática ocorre
por meio da organização de ambientes de aprendizagem orientados por um referencial
crítico da Educação Matemática. Desse modo, os grupos de alunos são orientados a
escolherem temas de seu interesse e a levantarem problemas relacionados com essas
temáticas, que podem ser resolvidas por meio da matemática (ARAÚJO, 2009).

5

O conhecimento matemático tácito está relacionado com as maneiras pelas quais os indivíduos utilizam os
conceitos matemáticos e se apropriam das experiências matemáticas. Esse tipo de conhecimento está imerso
na experiência pessoal e é adquirido e acumulado através da vivência individual, pois envolve fatores
intangíveis como crenças, perspectivas, percepções, sistemas de valores, ideias, emoções, normas,
pressentimentos e intuições (ROSA; OREY, 2012).
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Por outro lado, Araújo (2009) argumenta que é importante que a utilização da
modelagem na Educação Matemática propicie o desenvolvimento de instrumentos
matemáticos ao apresentar para os alunos exemplos de aplicação da matemática em seu
cotidiano.
Por conseguinte, existe a necessidade de que os indivíduos reflitam sobre a
presença da matemática na sociedade por meio de seu emprego em situações relacionadas
com benfeitorias direcionadas para a sociedade ou para a resolução de problemas sociais,
contrapondo-se com os acontecimentos críticos que a própria matemática ajudou a
construir (ARAÚJO, 2009).
Nesse sentido, a modelagem deve instrumentar os alunos matematicamente com
o objetivo de auxiliá-los em sua atuação crítica e reflexiva na sociedade por meio da
compreensão do papel dos modelos matemáticos na sociedade (ARAÚJO, 2009).
Similarmente, para Rosa e Orey (2007), a modelagem é um processo orientado
para o desenvolvimento da eficiência sociocrítica dos alunos, inserindo-os em um
processo de ensino e aprendizagem com significado e contextualizado, favorecendo a sua
ação no meio social a partir do desenvolvimento da compreensão social do próprio
mundo.
Ainda, Rosa e Orey (2007) comentam que a modelagem pode ser eficaz como
uma estratégia no ensino e aprendizagem da matemática, pois preza pelo conhecimento e
oportuniza a atuação Sociocrítica dos alunos.
Deve-se, entretanto, enfatizar que a “finalidade da modelagem é desenvolver a
capacidade crítica de análise e interpretação de dados, de formular e testar hipóteses e de
elaborar e verificar a eficácia dos modelos” (ROSA; OREY, 2007, p. 203).
Em consonância com esse ponto de vista, uma maneira de apresentar a modelagem
para os alunos e conduzi-los para o entendimento da compreensão da dimensão crítica
desse recurso pedagógico é submetê-los a uma diversidade de técnicas e procedimentos
(ROSA; OREY, 2007) que buscam:
(...) trazer, para a prática pedagógica dos professores, a reflexão sobre
a importância de auxiliar os alunos a entenderem, compreenderem e
interpretarem criticamente o mundo no qual estão inseridos. Essa
abordagem pedagógica tem como objetivo fornecer as ferramentas
adequadas para que os alunos, enquanto cidadãos em formação, possam
agir, modificar, alterar e transformar o mundo. Assim, a modelagem
matemática possui um papel importante na educação crítica para a
cidadania, pois pode auxiliar os alunos a entenderem e moldarem a
sociedade de acordo com as próprias necessidades (ROSA; REIS;
OREY, 2012, p. 162).

39
De acordo com essa asserção, a Modelagem Matemática pode ser utilizada em
sala de aula como uma alternativa de ensino focada na participação crítica, reflexiva,
interativa, ativa e colaborativa dos alunos.
Contudo, é necessário clareza quanto à perspectiva de modelagem a ser adotada,
para não correr o risco de reduzir a sua prática pedagógica a uma compreensão genérica
que se entende por modelagem (ROSA, 2000).
Nesse direcionamento, Rosa (2005) afirma que existem três fases distintas que são
necessárias para organizar as etapas da Modelagem Matemática para um melhor
aproveitamento de sua prática pedagógica em salas de aula.
1) Fase Inicial – Preparação da Modelagem
Os professores se reúnem com os alunos envolvidos no projeto para explicar a
dinâmica desse processo. Os alunos escolhem os temas, fornecendo aos professores uma
relação dessas temáticas e elaboram justificativas sobre essa escolha.
Dessa maneira, Barbosa (2004) argumenta que as experiências de modelagem
variam quanto à sua extensão e às obrigações que cabem aos professores e aos alunos.
Dessa maneira, essas experiências podem ser classificadas em três casos:
a) Caso 1: Os professores apresentam para os alunos uma determinada situaçãoproblema, com os dados qualitativos e quantitativos necessários para a sua
resolução, cabendo aos alunos a sua investigação. Nessa experiência, os “alunos
não precisam sair da sala de aula para coletar novos dados e a atividade não é
muito extensa” (BARBOSA, 2004, p. 5). Porém, para que ocorra o
desenvolvimento da competência Sociocrítica da modelagem é necessário que os
alunos se envolvam ativamente nessa experiência (ROSA; OREY, 2007).
b) Caso 2: Os professores apresentam uma situação-problema para os alunos
investigarem. Nesse caso, os alunos precisam sair da sala de aula para coletarem
dados, cabendo aos professores apenas a tarefa de formular o problema inicial.
Assim, os alunos são mais responsabilizados pela condução das atividades de
modelagem. Para Rosa e Orey (2007), esse processo possibilita aos alunos
perceberem a função Sociocrítica do conteúdo a ser estudado.
c) Caso 3. Os professores podem propor um tema ou solicitar que os alunos
escolham a temática que queiram investigar. Os alunos coletam os dados,
levantam as informações, formulam os questionamentos e resolvem a situação-
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problema proposta em sala de aula. Nesse contexto, Rosa e Orey (2007)
argumentam que esse processo possibilita o engajamento crítico dos alunos nas
tarefas propostas.
No contexto dos três casos da modelagem, Barbosa (2004) argumenta que “Do
caso 1 para o 3, a responsabilidade do professor sobre a condução das atividades vai sendo
mais compartilhada com os alunos” (p. 5). O quadro 01 mostra os três casos propostos
para o desenvolvimento das atividades de modelagem em sala de aula.
Quadro 01:Três casos para o desenvolvimento da modelagem

Fonte: Barbosa (2004, p. 5)

De acordo com Barbosa (2004), esses três casos têm como objetivo mostrar a
flexibilidade do processo da Modelagem Matemática em contextos escolares distintos,
pois em determinados momentos, a ênfase desse processo pode ser direcionada para o
desenvolvimento de projetos curtos de investigação como descrito no caso 1 enquanto em
outras ocasiões, essa ênfase pode ser projetos longos como nos casos 2 e 3.
Com relação aos casos de modelagem, Barbosa (2004) também afirma que,
independentemente do caso utilizado em sala de aula, é necessário enfatizar a importância
de sua perspectiva Sociocrítica no desenvolvimento das atividades propostas em sala de
aula, pois esses casos podem ser considerados como representações de um conjunto de
práticas desenvolvidas nas comunidades escolares.
2) Fase Intermediária – Desenvolvimento e Elaboração da Modelagem
É importante que os grupos de alunos entreguem aos professores a relação dos
temas e informem sobre o tipo de pesquisa que pretendem abordar em relação à temática
escolhida. Além disso, indiquem a bibliografia e as fontes de dados para a realização da
pesquisa.
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Nessa fase, existe a necessidade de que os alunos coletem as informações e os
dados estatísticos sobre o tema. Então, é importante que visitem faculdades,
universidades, empresas, museus, órgãos públicos, escritórios, cooperativas e outras
entidades e instituições públicas ou privadas para colherem informações sobre o tema.
O objetivo dessa abordagem é possibilitar que os alunos conheçam o tema
escolhido sob vários aspectos e diferentes pontos de vista. Nesse sentido, os alunos devem
entrevistar profissionais de diversas áreas do conhecimento e representantes da
comunidade que se relacionam com o tema a ser estudado.
Por outro lado, os alunos também devem anotar as ideias principais ao realizarem
a leitura do material indicado para o desenvolvimento das noções pesquisadas, de maneira
clara, objetiva e organizada, visando submeter os textos ou os capítulos periodicamente
para a análise dos professores e, posteriormente, verificarem as citações e as referências
bibliográficas, revisarem os textos parciais e elaborarem o relatório final.
Ao mesmo tempo, é necessário que os professores organizem palestras com
profissionais de diversos setores para auxiliar na orientação dos grupos de alunos,
auxiliando-os a formular, resolver e analisar os modelos matemáticos, conferir as tabelas
e gráficos, revisar os modelos matemáticos apresentados, além de prepará-los para se
comunicarem corretamente, posicionando-se com firmeza ao defender o tema escolhido.
3) Fase Final – Apresentação da Modelagem e Entrega do Relatório Final
Os grupos de alunos devem apresentar e defender o tema, entregar o relatório final
e apresentar a ficha de autoavaliação. Por outro lado, os professores elaboram uma
avaliação final, especificando o desenvolvimento da modelagem e as dificuldades
encontradas pelos alunos, bem como verificam se os objetivos propostos durante o
desenvolvimento desse processo foram alcançados.
Complementando essas três fases, Rosa (2005) também afirma que existem dez
passos básicos que norteiam o desenvolvimento do processo de modelagem em salas de
aula.
1. Escolha do Tema: nesse passo, os alunos realizam um levantamento dos
prováveis temas de estudo a serem desenvolvidos. Os temas devem ser
abrangentes proporcionando questionamentos em várias direções. Esses podem
estar relacionados com os setores de produção, situações econômicas, saúde ou
podem ser derivados da etnomatemática. A escolha do tema deve ser orientada
pelos professores, pois é importante que os alunos se envolvam no processo e
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se sintam motivados para desenvolverem as propostas de trabalho. Após a
escolha do tema, os alunos são divididos em grupos de acordo com o seu
interesse de pesquisa.
2. Pesquisa sobre o tema: os integrantes do grupo devem realizar visitas a
diversos locais como museus, indústrias, cooperativas, laboratórios, fazendas,
universidades, bibliotecas, jornais e revistas, órgãos públicos e privados, de
acordo com as exigências do tema selecionado, para obter o conhecimento do
tema que irão estudar. Nessa etapa, é importante que os professores realizem
seminários, palestras e oficinas com profissionais que tenham afinidade com
os temas escolhidos pelos alunos. A busca por novas informações deve ser
realizada utilizando-se referências bibliográficas obtidas em livros, revistas,
internet, ou por meio das experiências vivenciadas e das práticas desenvolvidas
e adotadas por membros de grupos culturais específicos. Essa pesquisa tem
como objetivo a coleta de dados quantitativos e qualitativos que possam
contribuir com os alunos na elaboração das hipóteses e dos questionamentos
de investigação. Esses conhecimentos devem ser examinados e interpretados
como o primeiro passo para a elaboração dos modelos matemáticos. No
entanto, é importante ressaltar que, muitas vezes, esses modelos estão
relacionados como os modos específicos de se fazer matemática que são
encontrados em diferentes contextos culturais, pois estão relacionados com as
práticas etnomatemáticas desenvolvidas pelos membros de cada grupo cultural.
3. Elaboração dos questionamentos: os questionamentos propostos inicialmente
pelos alunos são retirados das situações-problema que foram pesquisadas. As
questões são formuladas de acordo com os conteúdos matemáticos que os
alunos dominam. De uma maneira geral, as primeiras questões aplicadas são
bastante simples, podendo ser solucionadas com a utilização de um
determinado conhecimento matemático, que pode ser considerado elementar.
Nesse passo, poderá existir uma espécie de inibição para questionamentos mais
profundos. Dessa maneira, a partir desses questionamentos iniciais, começa-se
a realizar uma ampliação das ideias e noções matemáticas, que poderá
possibilitar o desenvolvimento de generalizações com a utilização de analogias
com situações correlatas.
4. Elaboração

dos

Modelos

Matemáticos:

inicialmente,

procede-se

à

interpretação dos dados coletados na pesquisa de campo para, posteriormente,
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proceder com a análise e a sistematização dos dados. Nesse passo, elaboramse os questionários que serão utilizados como métodos de amostragem. Em
seguida, realiza-se uma análise das relações entre as variáveis que serão
consideradas

para

o

entendimento

da

situação-problema

estudada.

Posteriormente, formulam-se as questões e/ou hipóteses, estabelecendo-se os
modelos matemáticos que usualmente são elaborados com a utilização de
determinados conteúdos matemáticos. Nesse passo, os pré-requisitos
matemáticos devem ser trabalhados durante todo o processo. Por exemplo, se
o modelo que está sendo analisado é para o aprendizado de um novo conteúdo,
é imprescindível que os alunos tenham conhecimento do que se pretende
determinar com a análise do modelo, descrevendo-se todas as variáveis
consideradas relevantes para a sua resolução. Deve-se indicar, também, porque
algumas características do sistema foram consideradas e outras, rejeitadas. Essa
estratégia é um aspecto conceitual importante do processo de modelagem, pois
tem como objetivo a criação de uma imagem mental da situação-problema que
está sendo modelada. Esse entendimento possibilita aos alunos experienciá-la
mentalmente com a internalização dos conceitos matemáticos que são
necessários à aprendizagem dos conteúdos propostos. É importante destacar
que como esse estágio é muito importante no processo de modelagem, os
alunos devem ser frequentemente orientados pelo professor.
5. Formulação dos Problemas Matemáticos: a formulação dos problemas
matemáticos deve surgir como consequência da exposição de uma série de
exemplos fornecidos pelos professores, que devem auxiliar os alunos no
entendimento das questões relacionadas ao tema de pesquisa para que possam
resolvê-los e analisá-los. Assim, o papel dos professores é o de mediadores
desse processo, esclarecendo as dúvidas e sugerindo abordagens diferenciadas
para o tema por meio da utilização de uma metodologia dialógica, dinamizando
o processo de modelagem. Todos os questionamentos devem partir dos grupos
de alunos e, se as questões não surgirem, os professores devem buscar um
caminho que os incentivem e os assistam a elaborar os questionamentos
necessários para a resolução da situação-problema proposta. A transição da
relação verbal na linguagem materna em simbologia matemática é uma tarefa
que exige grande esforço por parte dos alunos. Em razão disso, os professores
devem estar atentos para a simbologia que os alunos conhecem,
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principalmente, com relação aos símbolos padronizados, para direcioná-los
para a formulação dos problemas matemáticos. A formulação de um problema,
em termos matemáticos, é sempre o estágio mais difícil da modelagem. Logo,
esse passo deve ser enfrentado com o auxílio dos professores e também com a
criatividade dos alunos.
6. Resolução dos problemas matemáticos: essa fase é importante, pois a conduz
os alunos para a tomada de decisão, merecendo atenção especial, dada a sua
pertinência no processo de modelagem. Por vezes, a situação-problema não
precisa ser solucionada com exatidão, pois as suposições ou aproximações são
frequentes e necessárias para a sua resolução. Assim, os professores devem ser
cuidadosos para não anteciparem as dificuldades matemáticas que os alunos
possam ter, deixando que essas dúvidas surjam naturalmente. É primordial que
não se reforce a resolução dos modelos matemáticos por meio de uma técnica
particular ou de uma teoria específica, pois os alunos devem explorar todas as
abordagens possíveis, como, por exemplo, a geométrica, a algébrica, analítica
e a gráfica. Nesse passo, os conceitos matemáticos que foram identificados na
elaboração dos modelos matemáticos devem ser sistematizados.
7. Interpretação

da

Solução:

as

discussões

devem

ser

incentivadas

constantemente para que os grupos de alunos possam atingir o mesmo grau de
compreensão na leitura dos resultados obtidos. Nesse passo, os grupos de
alunos devem trabalhar em seus projetos autonomamente. Os professores
devem atuar como monitores e facilitadores desse processo e, quando
detectarem problemas comuns e de interesse de todos, devem propor uma aula
coletiva abordando o conteúdo matemático necessário. A interpretação da
solução matemática envolve uma retomada dos conceitos matemáticos que
estão relacionados com a situação-problema proposta. Nesse sentido,
recomenda-se que a interpretação do resultado obtido com a resolução do
modelo matemático seja realizada de diferentes maneiras, como, por exemplo,
analítica, gráfica, geométrica ou algébrica.
8. Comparação do Modelo com a Realidade: o elemento mais importante desse
passo é comparar o resultado obtido pelo modelo matemático com o sistema
analisado. A validação dos modelos deve ser coerente com a realidade
estudada. Se por acaso o modelo for insatisfatório, o sistema deve ser retomado,
elaborando-se modelos mais significativos ou, se necessário, novas pesquisas
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devem ser realizadas, tornando, assim, o processo dinâmico. Em contrapartida,
se o modelo for satisfatório, deve-se utilizá-lo para realizar previsões, análises,
ou qualquer outro modo de ação sobre a realidade. Um modelo é considerado
bom se a sua capacidade de previsão valida a sua solução quando de seu
confronto com a realidade.
9. Relatório e Defesa do Tema: ao final de cada passo, os grupos de alunos devem
apresentar os resultados da pesquisa para os demais alunos para que possam
colaborar com sugestões para a modificação ou aperfeiçoamento dos modelos
obtidos. Por fim, o projeto de modelagem deve ser exposto e defendido. Assim,
é importante que cada grupo de alunos apresente um relatório final por meio
do qual sejam consideradas as questões e as hipóteses, os modelos criados e as
conclusões obtidas para cada modelo elaborado.
10. Avaliação: na apresentação e defesa do tema, os componentes dos demais
grupos devem atuar como participantes de uma banca examinadora. Essa fase
é importante, pois ocorre a permuta de críticas e experiências, que tem como
propósito o aperfeiçoamento de cada projeto. Cada grupo é avaliado pelo
desempenho global. Cada aluno é avaliado pelos elementos de cada grupo e
pelos elementos do próprio grupo. Como parte do processo de avaliação, cada
grupo também deve apresentar uma autoavaliação. Os professores avaliam as
apresentações e os relatórios apresentados pelos grupos.
De acordo com Freitas (2016), existe uma correlação entre as três fases e as dez
etapas da Modelagem que visa simplificar o andamento do trabalho pedagógico dos
professores em sala de aula de modo que, esses profissionais se envolvam com esse
processo, reelaborando-o de acordo com as possibilidades e as limitações oferecidas pelo
contexto escolar. Dessa maneira, sugere-se que:
I)

Na fase inicial de preparação da modelagem, desenvolvam-se as etapas 1
e 2 do processo de Modelagem, que estão associadas, respectivamente,
com a escolha e a pesquisa sobre o tema.

II)

Na fase intermediária de desenvolvimento e elaboração da modelagem as
etapas 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sejam realizadas, que estão relacionadas,
respectivamente, com a elaboração dos questionamentos, a elaboração dos
modelos matemáticos, a formulação dos problemas matemáticos, a
resolução dos problemas matemáticos, a interpretação da solução e a
comparação do modelo com a realidade.
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III)

Na fase final de apresentação da modelagem e entrega do relatório final
cumprem-se as etapas 9 e 10 que estão relacionadas, respectivamente, com
a elaboração do relatório e defesa do tema e a avaliação.

O Quadro 02 mostra a relação entre as três fases e as dez etapas do
desenvolvimento da Modelagem Matemática em sala de aula.
Quadro 02: Relação entre as três fases e as dez etapas do desenvolvimento da
Modelagem Matemática

Fonte: Freitas (2016, p. 42)

Ressalta-se que a utilização da Modelagem Matemática em sala de aula estimula
a criatividade dos alunos e contribui para a sua formação crítica e reflexiva,
possibilitando-lhes intervir em suas comunidades.
Essa abordagem de utilização da matemática, por meio da modelagem, é uma
ferramenta importante que auxilia os alunos na compreensão, análise e reflexão da
realidade, provocando-os a agirem sobre essa realidade, transformando-a (ROSA; OREY,
2003).
É necessário enfatizar que as discussões decorrentes desse processo contribuem
para a preparação dos alunos como sujeitos participativos e transformadores da sociedade
em que vivem (BASSANEZI, 2016).
Por conseguinte, a proposta de modelagem apresentada nesse estudo se aproxima
das concepções Sociocrítica e crítica-reflexiva da modelagem, na tentativa de não
somente desenvolver habilidades de cálculos matemáticos, mas, também, de promover a
participação crítica e reflexiva dos alunos na sociedade, discutindo questões de natureza
política, econômica, ambiental, por meio do trabalho com atividades sobre os conteúdos
de Análise Combinatória.

47

1.1.1. Um Breve Histórico da Modelagem Matemática
De um modo pouco sistêmico, a Modelagem Matemática sempre esteve presente
nas práticas e tarefas cotidianas. Por exemplo, Rosa e Orey (2004) argumentam que é
impossível localizar, no tempo e no espaço, a primeira ocasião em que foram
manifestados os interesses e as preocupações em relação à Modelagem Matemática.
Contudo, a utilização da modelagem se revela desde os tempos remotos para a
resolução de situações-problema isoladas e pouco sistematizadas, como, por exemplo, a
criação da roda pelos sumérios no ano 3000 a.C.
Essa invenção pode ser considerada como um dos primeiros modelos matemáticos
elaborados pela humanidade, pois a partir da observação de um tronco de árvore rolando
por um declive, surgiu a ideia de fazer rolar cargas mais pesadas, depositando-as sobre
objetos maiores ao invés de carregá-las (ROSA; OREY, 2004).
Nesse contexto, Ferreira, Silveira e Silva (2013) argumentam que não seria
exagero afirmar que os processos de modelagem são praticados desde o início da
matemática. Para Biembengut e Hein (2009), “expressar por meio de linguagem
matemática situações-problema de nosso meio, tem estado presente desde os tempos mais
primitivos” (p. 8).
Um estudo breve da História da Matemática mostra que o conhecimento de
diversas situações relacionadas com problemas práticos, muitas vezes, encontrados no
cotidiano, podem se constituir em um caminho para a sua resolução com a utilização de
ferramentas matemáticas propiciadas pela modelagem.
Por exemplo, no século V a.C., os egípcios, de acordo com o grego Heródoto,
utilizavam conceitos da geometria plana para o cálculo de tributos de maneira
proporcional à área dos terrenos disponíveis após as enchentes do rio Nilo (FERREIRA;
SILVEIRA; SILVA, 2013).
Nesse direcionamento, mediante um procedimento que pode ser caracterizado
como pré-modelagem, os egípcios aplicavam os conceitos geométricos para realizar a
mensuração das terras, pois os agricultores cultivavam plantações em terrenos às margens
do Rio Nilo, repartindo-as em lotes. No período das chuvas, o rio transbordava inundando
as terras e, quando voltava ao nível regular, deixava o solo fertilizado, perfeito para a
agricultura (ROSA; OREY, 2005).
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Portanto, como as demarcações dos lotes eram encobertas pela cheia do Rio Nilo,
era necessário recriar as marcas sem que os agricultores fossem lesados pelo pagamento
de impostos indevidos. Por conseguinte, afirma-se que:
(...) a geometria egípcia estava relacionada com o sistema de avaliação
de áreas de terras produtivas. Este aspecto do conhecimento matemático
egípcio evidenciava um sistema de produção que estava relacionado
com as estruturas sócio-econômicas dessa cultura. Neste processo, a
interação da cultura egípcia com o meio-ambiente ocorria através do
desenvolvimento de técnicas aritméticas e geométricas que eram
necessárias para a medição das terras ao longo do Rio Nilo (ROSA;
OREY, 2005, p. 367).

Frente ao exposto nessa asserção, Rosa e Orey (2005) argumentam que o
conhecimento geométrico utilizado posteriormente pelos gregos é resultante das
experiências coletadas por Heródoto (485 a.C. – 425 a.C.), historiador grego e um dos
primeiros estudiosos a realizarem observações antropológicas durante as suas viagens.
Desse modo, Heródoto utilizou o conhecimento geométrico egípcio em suas
explorações matemáticas, fundamentando-as a partir dos métodos e técnicas matemáticas
utilizadas pelos egípcios na medição e reconfiguração dos terrenos próximos às margens
do Rio Nilo (ROSA; OREY, 2005).
Historicamente, no decorrer do desenvolvimento da humanidade, novos modelos
foram elaborados enquanto outros foram aperfeiçoados. Por exemplo, de acordo com
Biembengut e Hein (2009), a história testemunha importantes momentos e episódios em
que a Modelagem Matemática esteve presente, possibilitando argumentar sobre a sua
utilização.
Primeiramente, serão apresentados os modelos de escala musical descoberto por
Pitágoras e o planetário proposto por Cláudio Ptolomeu e, em seguida, o problema das
pontes de Königsberg.
1.1.1.1. Pitágoras: o pai da música6
Dentre as vastas obras legadas por Pitágoras (570 a.C. – 495 a.C.), um filósofo e
matemático grego; destaca-se a que se refere à música. Pitágoras, conhecido como o pai
da música (HOPKINS, 2018), descobriu que os sons musicais têm extensões díspares.
Para tanto, esticou um fio, aferindo o som produzido pela vibração e, em seguida, fixou6

A História da Matemática testemunhou importantes momentos em que a Modelagem Matemática se fez
presente. Na impossibilidade de apresentar todos os grandes feitos na história da humanidade, esse projeto
destaca uma grande contribuição para a humanidade com relação à música, que é considerada como a
harmonia para a alma (BIEMBENGUT; HEIN, 2009).
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o ao meio e vibrou-o novamente, repetidas vezes, fixando ao meio as demais partes do
fio para que obtivesse o som.
No decorrer dessa experimentação Pitágoras percebeu que, a cada vez que fixava
o fio em um ponto diferente, obtinha uma nota uma oitava mais alta. Verificando que a
oitava dispunha de uma proporção de dois para um, utilizou frações simples para medir
as distâncias das cordas complementares. Essas frações originaram a escala musical, que
pode ser considerada como a base da música ocidental (BIEMBENGUT; HEIN, 2009).
A figura 01 mostra uma representação do processo de subdivisão da escala
musical, por meio da qual cada tempo de duração é representado por imagens gráficas de
uma notação musical.
Figura 01: Uma representação do processo de subdivisão da escala musical

Fonte: Biembengut e Hein (2009, p.16)

Embora existam outros modelos matemáticos semelhantes ao apresentado nesse
projeto para a escala musical, o modelo desenvolvido por Pitágoras foi o mais respeitado
pela comunidade musical do Ocidente até a Idade Média.
Contudo, esse modelo apresenta falhas que se relacionam ao fato de que o
intervalo entre duas notas na escala musical não pode ser sempre o mesmo (SANTOS J.;
SANTOS D., 2016).
1.1.1.2. Modelo planetário de Claudius Ptolomeu7

7

O geocentrismo foi uma ideia dominante na astronomia durante a Idade Média. Claudius Ptolomeu, um
dos últimos grandes astrônomos gregos foi responsável pela elaboração desse modelo, considerado na
época como a mais completa e eficiente representação do Universo (OLIVEIRA FILHO; SARAIVA,
2014).
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O modelo geocêntrico do sistema planetário apresentado por Claudius Ptolomeu
(90-168), um cientista grego que, no século II, influenciou a astronomia durante quase
quatorze séculos até ser rejeitado por Nicolau Copérnico (1473-1543), em 1543, com a
Teoria Heliocêntrica (OLIVEIRA FILHO; SARAIVA, 2014).
Conforme a Teoria Geocêntrica, a Terra estaria localizada no centro do Universo,
que era considerado como um enorme círculo finito. Nesse modelo, também conhecido
como sistema ptolemaico, cada astro se movimentava com velocidade própria por
intermédio de uma combinação de círculos (OLIVEIRA FILHO; SARAIVA, 2014).
Fundamentado em cálculos trigonométricos, Ptolomeu afirmava que, ao redor da
Terra, centro do Universo, os corpos celestes giravam na seguinte ordem: Lua, Mercúrio,
Vênus, Sol e Marte. Os corpos, com exceção da Lua e do Sol, que não possuíam epiciclo,
executavam basicamente dois movimentos denominados de epiciclo e deferente8
(FERREIRA et al., 2013).
Nesse modelo, um determinado planeta se move ao longo de um pequeno círculo
denominado epiciclo, cujo centro se move em torno de um círculo maior denominado
deferente. Uma vez que o deferente é um círculo excêntrico com relação à Terra, esse
planeta não se situa no centro desse círculo, encontrando-se um pouco afastado dessa
localização (OLIVEIRA FILHO; SARAIVA, 2014).
A inovação agregada por Ptolomeu foi o equante9, que é um ponto ao lado do
centro do deferente oposto à localização da Terra, em relação ao qual o centro do epiciclo
se move a uma taxa uniforme (OLIVEIRA FILHO; SARAIVA, 2014). A figura 02 mostra
o modelo geocêntrico do sistema planetário proposto por Ptolomeu.
Figura 02: Modelo geocêntrico proposto por Ptolomeu

8

O epiciclo é um pequeno círculo imaginário da esfera celeste, cujo centro se encontrava na circunferência
de outro círculo. Por conseguinte, o deferente é definido como um círculo imaginário descrito pelos corpos
celestes em seus movimentos em volta da Terra (FERREIRA, SILVEIRA; SILVA, 2013).
9
Equante ou punctum aequans é um conceito matemático desenvolvido por Claudius Ptolomeu, no século
II, para descrever o movimento observado pelos corpos celestes.
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Fonte: Oliveira Filho e Saraiva (2014)

Na Teoria Heliocêntrica, o Sol é o centro do Sistema Solar. Esse modelo
introduziu o conceito de que a Terra é apenas um dos planetas girando, em movimento
circular uniforme, em torno do sol, exceto a Lua, que girava em torno da Terra, que por
sua vez girava em torno do Sol (OLIVEIRA FILHO; SARAIVA, 2014).
Nesse modelo, o Sol encontra-se no centro do Universo, com os planetas:
Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno, girando em torno dessa estrela, nessa
ordem de distância. É importante ressaltar que, nesse modelo, manteve-se a noção de que
as órbitas dos planetas eram circulares (OLIVEIRA FILHO; SARAIVA, 2014). A figura
03 mostra o modelo heliocêntrico proposto por Copérnico.
Figura 03: Modelo heliocêntrico proposto por Copérnico

Fonte: http://www.astromia.com/fotohistoria/heliocentrico.htm

De acordo com esses contextos, Biembengut e Hein (2009) argumentam que a
Modelagem Matemática pode ser considerada como a arte de expressar, por intermédio
da linguagem matemática, situações-problema que existem no cotidiano da humanidade.
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Assim, a modelagem tem estado presente desde os tempos mais remotos através de suas
aplicações na rotina diária dos povos antigos.
1.1.1.3. O Problema das Pontes de Königsberg10
Os moradores de Königsberg, na Prússia, atualmente denominada de Kaliningrad,
pertencendo a Rússia, realizavam o trajeto do Rio Pregel à cidade atravessando sete
pontes. A figura 04 mostra as pontes da cidade de Königsberg no século XVIII.
Figura 04: Pontes da cidade de Königsberg no século XVIII

Fonte: Ferreira et al. (2013)

Portanto,

essa

circunstância

proporcionou

a

concepção

do

seguinte

questionamento: seria possível, partindo-se de qualquer uma das regiões, margens ou
ilhas da cidade de Königsberg, estabelecer um trajeto em que cada ponte fosse atravessada
uma única vez, retornando ao ponto de partida?
Essa questão foi resolvida pelo matemático suíço Leonhard Euler (1707-1783) e
apresentada a Academia de Ciências Russa, em São Petersburgo, em 1736. Para resolver
esse problema, Euler propôs uma representação alternativa ao transformar os caminhos
das pontes em segmentos de reta e as suas interseções em pontos, criando, possivelmente,
o primeiro grafo da história (FERREIRA; BORGES, 2015).
Dessa maneira, Euler percebeu que ao passar em cada ponto, duas linhas são
utilizadas, uma para a entrada e a outra para a saída. Esse procedimento também é
realizado para os vértices. Atualmente, esse produto é conhecido como Teorema de Euler,

10

Esse exemplo de modelagem refere-se ao campo do conhecimento da Educação Matemática. Os primeiros
modelos matemáticos surgiram há milênios quando a humanidade começou utilizar os modelos
matemáticos para representar e explicar partes da realidade. De uma maneira geral, Euler modelou o
problema das sete pontes utilizando o conhecimento matemático para compreender e resolver problemas
originados no mundo real (AQUINO, 2014).
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sendo considerado como o marco inicial da Teoria dos Grafos. Uma definição informal
de grafo está relacionada com um conjunto discreto e ordenado não vazio de nós (vértices)
e um conjunto de arcos (arestas) tais que cada arco conecta dois nós.
Em linguagem matemática, um grafo é um par G = (V, A), onde V é um conjunto
finito não vazio e A é uma família de pares não ordenados de elementos, não
necessariamente distintos, de V. Os elementos de V são denominados de vértices e os
elementos de A de arestas (SOUZA, 2014). A figura 05 mostra uma provável
representação do grafo da cidade de Königsberg para a situação-problema dada.
Figura 05: Uma provável representação do grafo da cidade de Königsberg

Fonte: Souza (2014)

Na figura 05, os vértices estão associados às partes que contém terra firme e as
arestas representam as pontes da cidade de Königsberg. Pressupondo que um vértice é
par ou ímpar, dependendo do número de arestas secundárias a esse vértice, seja par ou
ímpar, Euler descobriu que um “diagrama pode ser atravessado começando e acabando
num mesmo ponto sem passar duas vezes na mesma aresta se, e somente se, todos os
vértices forem pares” (FERREIRA et al., 2013, p. 11).
A figura 05 mostra que cada área da cidade de Königsberg está conectada com as
demais por um número ímpar de pontes. Por essa razão, é impossível efetuar todo o
percurso, retornando ao local da partida, sem traspassar duas vezes a mesma ponte.
Consequentemente, a resolução desse problema é impossível, pois o grafo das pontes de
Königsberg tem vértices de grau ímpar (FERREIRA et al., 2013).
Nesses três episódios contata-se a aplicação de um modelo matemático para a
resolução de um problema ou para a reprodução aproximada de um evento. Assim, de
acordo com Rosa e Orey (2006), a procura por um melhor conhecimento dos
acontecimentos cotidianos viabilizou que a humanidade modelasse os ambientes:
político, econômico, social, ambiental e cultural.
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Essa abordagem possibilitou a compreensão dos eventos que transcorrem nesses
ambientes, bem como o melhoramento de ferramentas e técnicas em prol da resolução
dos problemas que a humanidade enfrenta em sua vida diária (ROSA; OREY, 2006).
Considerando a História da Matemática, contata-se que o seu desenvolvimento foi
influenciado pela resolução de problemas e, também pela tentativa de modelar o mundo.
Nesse contexto, é necessário destacar que:
(...) Esses modelos podem ser identificados como formulações,
equacionamentos ou até mesmo teorizações sobre um determinado
conteúdo matemático ou área de conhecimento humano. Nesse sentido,
a Matemática sempre esteve a serviço da humanidade em seu intuito de
entender e dominar a realidade, isto é, em uma cosmovisão subjacente
àqueles que a realizam, conferindo a essa disciplina um caráter
aplicativo. Porém, esse fato não implica em uma contradição funcional
em relação ao seu desenvolvimento enquanto ciência pura (ROSA,
REIS; OREY, 2012, p. 160).

Apesar de a Modelagem Matemática ter sido regularmente utilizada desde os
primórdios das civilizações, essa expressão, em seu conceito moderno, surgiu no
renascimento, principalmente após Galileu conceber o novo método científico,
combinando a experimentação e a teorização matemática (SILVEIRA; FERREIRA,
SILVA, 2013).
Nesse direcionamento, para Biembengut (2009) o emprego da expressão
Modelagem Matemática utilizada como um meio para descrever, formular, modelar e
resolver uma determinada situação-problema de alguma área do conhecimento figura-se
desde o início do século XX, como, por exemplo, na literatura das Ciências Econômicas
e da Engenharia.
Com referência à Educação Matemática, o termo Modelagem Matemática
começou a ser utilizado nos Estados Unidos com a divulgação dos trabalhos realizados
pelo School Mathematics Study Group a partir da década de 1960.
É importante enfatizar que, para Biembengut (2009), nessa mesma década,
transcorreu um debate em nível internacional sobre a modelagem e as suas aplicações na
Educação Matemática. Esse movimento foi denominado de utilitarista, pois tinha como
objetivo a aplicação prática dos conhecimentos matemáticos para a ciência e a sociedade,
fomentando, dessa maneira, a formação de novos grupos de pesquisadores e
investigadores.
No Brasil, a partir do final da década de 1970, despontam alguns precursores da
Modelagem Matemática, como, por exemplo, Aristides C. Barreto, Ubiratan D’
Ambrósio, Rodney C. Bassanezi, João Frederico Mayer, Marineuza Gazzetta e Eduardo
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Sebastiani. É importante ressaltar que esses investigadores iniciaram a realização de
discussões relacionadas com questões de modelagem (BIEMBENGUT, 2009).
Por exemplo, esses precursores investigaram como se faz um modelo matemático
e como se ensina matemática, portanto, viabilizaram o surgimento da linha de pesquisa
de modelagem no ensino brasileiro, tornando essa tendência educacional mais evidente
com o oferecimento de cursos de pós-graduação e pela constituição de novos grupos de
pesquisa em todas as regiões brasileiras (BIEMBENGUT, 2009).
Assim, a partir da década de 1990, ocorre um incremento significativo de projetos
compreendendo a Modelagem Matemática, como a condução de pesquisas e
investigações em doutorados, mestrados, especializações, extensões e trabalhos de
conclusão de curso; assim como o envolvimento de pesquisadores e educadores em
eventos nacionais e internacionais com a participação em palestras, mesas-redondas,
grupos de estudo, seminários, comunicações orais e pôsteres (BIEMBENGUT, 2009).
Uma das maneiras mais utilizadas no Brasil, nas últimas três décadas, para a
propagação da Modelagem Matemática são os cursos de formação continuada de
professores, como, por exemplo, os cursos de pós-graduação. A inclusão da Modelagem
Matemática na matriz curricular desses cursos propiciou um aumento da quantidade de
adeptos e defensores da modelagem em todos os níveis oficiais de educação em todo o
território brasileiro (BIEMBENGUT, 2009).
Diante desse contexto, a Modelagem Matemática é uma tendência que tem sido
impulsionada na Educação Matemática brasileira, sendo amplamente aplicada no cenário
acadêmico, apresentando, contudo, diferentes significações, definições, dimensões e
conceituações, que são argumentadas e debatidas em congressos, conferências,
seminários e encontros nacionais e internacionais (FREITAS, 2016).
Nesse contexto, as discussões sobre a Modelagem Matemática com relação a
Educação Matemática têm se fortalecido no Brasil desde o final dos anos 1970 e início
dos anos 1980, pois tem como objetivo “buscar a sua identidade, definir os seus objetivos,
estabelecer a natureza e a potencialidade dos seus métodos de investigação e os limites
de seu campo de atuação social” (ROSA; OREY, 2004, p. 66).
Assim, o fortalecimento dessas discussões oportunizou a criação de eventos
específicos com o intuito de fomentar e aprofundar os debates sobre o papel da
modelagem na Educação Matemática. Desse modo, em 1999 foi realizada a I Conferência
Nacional sobre Modelagem na Educação Matemática (I CNMEM) promovida pelo
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Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da UNESP, em Rio Claro, no
estado de São Paulo (CNMEM, 2013).
O tema dessa conferência foi Modelagem no Ensino de Matemática. Esse encontro
foi considerado como a primeira iniciativa de reunir os envolvidos com a pesquisa em
Modelagem e Educação Matemática no Brasil, possibilitando a instauração de um espaço
próprio de discussão sobre essa temática (CNMEM, 2013).
Em 2017, a X Conferência Nacional sobre Modelagem na Educação Matemática
(X CNMEM) foi realizada na Universidade Estadual de Maringá, em Maringá, no Estado
do Paraná, cujo tema foi Modelagem Matemática na Educação Matemática Brasileira:
história, atualidades e projeções.
De acordo com Vieira e Caldeira, internacionalmente, o debate sobre a
modelagem e as suas aplicações na Educação Matemática iniciou-se com a realização,
em 1978, do Primeiro Congresso Internacional sobre o tema Matemática e Realidade,
realizado na Dinamarca, que contribuiu para a consolidação, em 1983, das Conferências
Internacionais do Ensino de Modelagem Matemática e Aplicações11.
O grupo de estudo relacionado com essas conferências internacionais de
modelagem é filiado à Comissão Internacional de Instrução Matemática, participando
dos grupos de trabalho do Congresso Internacional de Educação Matemática (ICME)
realizado quadrienalmente e, também, da organização bienal das conferências
internacionais de modelagem.

1.1.2. Modelagem Matemática nos Documentos Oficiais
A Modelagem Matemática, surgida na década de 1960, no Ensino Superior,
consolidou-se na escola básica nas décadas de 1980 e 1990, impulsionando-se a partir dos
anos 2000. Esse impulso pode ser consequência da mudança de concepção do currículo,
da incorporação das tecnologias nas práticas escolares e das diretrizes advindas dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) que reconhecem a importância da
ação construtiva dos alunos em sala de aula (QUARTIERI; KNIJNIK, 2012). Esses
parâmetros asseguravam a importância da participação dos alunos na construção de seu
conhecimento.
Nesse entendimento, os PCN (BRASIL, 1998) serviriam como referência em prol
da reformulação dos projetos pedagógicos, na produção de material didático e na

11

International Conferences on Teaching Mathematical Modelling and Applications (ICTMA).
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formação de professores, adotando como foco o desenvolvimento das capacidades dos
alunos. Nessa perspectiva, os conteúdos curriculares são considerados como meios para
a obtenção do conhecimento matemático. Nesse contexto, os alunos assumem o papel de
sujeitos no processo de sua formação escolar (QUARTIERI; KNIJNIK, 2012).
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio
(PCNEM12) (BRASIL, 2000a), é imprescindível que a Educação, no contexto de uma
sociedade da informação crescente e globalizada, tenha como pressuposto o
desenvolvimento das capacidades de comunicação, de resolução de problemas, de tomada
de decisões, da elaboração de inferências, de criar, de aperfeiçoar conhecimentos e
valores e de trabalhar cooperativamente.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2000a)
consideraram o desenvolvimento e a promoção dos alunos, com diferentes motivações,
interesses e capacidades, constituindo oportunidades para a sua inserção no mundo,
desenvolvendo as capacidades que lhes serão exigidas na vida social e profissional. Nesse
direcionamento, partindo de:
(...) princípios definidos na LDB, o Ministério da Educação, num
trabalho conjunto com educadores de todo o País, chegou a um novo
perfil para o currículo, apoiado em competências básicas para a inserção
de nossos jovens na vida adulta. Tínhamos um ensino
descontextualizado, compartimentalizado e baseado no acúmulo de
informações. Ao contrário disso, buscamos dar significado ao
conhecimento escolar, mediante a contextualização; evitar a
compartimentalização, mediante a interdisciplinaridade; e incentivar o
raciocínio e a capacidade de aprender (BRASIL, 2000a, p. 4).

Nesse sentido, de acordo com os PCNEM (BRASIL, 2000a), a Modelagem
Matemática, na perspectiva da interdisciplinaridade, contempla o desenvolvimento das
competências e habilidades dos alunos na medida em que os conduzem a:
•

Ler e interpretar textos matemáticos, compreender enunciados, formular
questões, transitar em diferentes linguagens e representações matemáticas.

•

Procurar, selecionar e interpretar informações relevantes em uma dada
situação-problema.

•

Formular hipóteses, prever resultados e selecionar estratégias de resolução de
problemas.

12

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) que foram elaborados no ano de
2000 são o resultado de meses de trabalho e discussões realizadas por especialistas e educadores de todo o
país. Esses parâmetros foram elaborados para auxiliar as equipes escolares na execução de seus trabalhos,
servindo de estímulo e apoio à reflexão sobre a prática diária, ao planejamento de aulas e, sobretudo, para
o desenvolvimento do currículo da escola, contribuindo, assim, para a atualização profissional dos
professores e educadores (BRASIL, 2000a).
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•

Elaborar e validar conjecturas, experimentando e recorrendo a modelos e
representações matemáticas.

•

Aplicar conhecimentos e métodos matemáticos em situações concretas, em
especial, em outras áreas do conhecimento.

•

Manifestar as ideias com clareza, tanto na língua materna, como na linguagem
matemática, utilizando a sua terminologia correta.

•

Desenvolver a capacidade de utilizar a Matemática na interpretação e
intervenção na resolução de situações cotidianas.

Nos PCN (BRASIL, 1998), com referência às considerações apresentadas a
respeito da relação entre os professores e os alunos, a função dos professores é a de
mediadores do processo de ensino e aprendizagem em matemática (KOVALSKI, 2016).
Assim, além de:
(...) organizador o professor também é facilitador nesse processo. Não
mais aquele que expõe todo o conteúdo aos alunos, mas aquele que
fornece as informações necessárias, que o aluno não tem condições de
obter sozinho. (...) Outra de suas funções é como mediador, ao
promover a análise das propostas dos alunos e sua comparação, ao
disciplinar as condições em que cada aluno pode intervir para expor sua
solução, questionar, contestar (BRASIL, 1998, p. 38).

Os PCNEM (BRASIL, 2000a) propõem, a partir de uma formação geral, o
desenvolvimento de capacidades de pesquisa e busca de informações, análise e seleção
de dados relevantes para a resolução de situações-problema e, também, para a
potencialização da capacidade de aprender, criar e formular.
Similarmente, os PCN (BRASIL, 1998) também salientam que a praxe da
matemática escolar não se reduz a focalizar nas coisas prontas e definitivas, mas na
construção e apropriação do conhecimento pelos alunos que, utilizando-os, serão capazes
de compreender e transformar a realidade que os cercam (AQUINO, 2014).
Dessa maneira, de acordo com Aquino (2014), a modelagem cria o ambiente ideal
para que os alunos desenvolvam as capacidades apresentadas nos PCN ao propor a
resolução de problemas a partir de sua realidade, sendo necessário, para esse processo, a
coleta, sistematização e análise dos dados para a resolução das situações-problema
enfrentadas no cotidiano.
Assim, nos PCN há um item dedicado para a discussão da resolução de problemas
no processo de ensino e aprendizagem em matemática com indicações de que a resolução
de problemas é o ponto de partida para o desenvolvimento da atividade matemática
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(KOVALSKI, 2016). Nesse sentido, constata-se a inserção da Modelagem Matemática
nos documentos oficiais da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura (UNESCO).
Por exemplo, para Costa (2009), a modelagem insere-se na política para o ensino
de ciência e tecnologia apresentada pela UNESCO no programa Ciência na Escola: um
direito de todos, pois, promove a inclusão social e a melhoria da qualidade de educação,
contribuindo para que crianças e jovens desenvolvam competências, habilidades, atitudes
e valores que lhes permitam aprender e continuar aprendendo, questionando, interagindo,
tomando decisões e transformando o mundo em que vivem, fomentando valores sociais
e culturais de uma comunidade solidária pacífica, participativa e democrática.
Entretanto, para que essa política de educação científica se desenvolva, é
fundamental assumir uma mudança na concepção metodológica por meio da qual as
escolas proponham atividades que envolvam os alunos na aprendizagem a partir da
utilização de situações-problema com temas de seus interesses e que tenham significado
social (COSTA, 2009).
Desse modo, é importante apresentar os pontos comuns da Base Nacional
Curricular Comum (BNCC13) (BRASIL, 2018) com a Modelagem Matemática. Na
introdução da proposta certifica-se que a BNCC foi elaborada em atendimento ao Plano
Nacional da Educação e em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Básica, pois traz referências nacionais relacionadas ao percurso curricular
que as instituições de ensino brasileiras devem observar.
Assim, a BNCC é o documento curricular mais atual de considerável relevância
ao processo de ensino e aprendizagem, que traz um conjunto de orientações que deverá
nortear os currículos das escolas das redes públicas e privadas de ensino do Brasil
(KOVALSKI, 2016). Com relação às competências específicas da Matemática para a
Educação Básica, a proposta da BNCC destaca:
1. Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das
necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes
momentos históricos e é uma ciência viva, que contribui para solucionar
problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e
construções, inclusive no mundo do trabalho.

13

Prevista na Constituição de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996 e
no Plano Nacional de Educação de 2014, a BNCC é um documento de caráter normativo que estabelece o
conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver no
decorrer das etapas e modalidades da Educação Básica, de maneira que tenham assegurados os seus direitos
de aprendizagem e desenvolvimento, em correspondência com o que estabelece o Plano Nacional de
Educação (BRASIL, 2018).
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2. Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a
capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos
conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo.
3. Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos
diferentes campos da Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria,
Estatística e Probabilidade) e de outras áreas do conhecimento, sentindo
segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar
conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e
perseverança na busca de soluções.
4. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e
qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a
investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes,
para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo
argumentos convincentes.
5. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias
digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos,
sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e
resultados.
6. Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se
situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto
prático-utilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões,
utilizando diferentes registros e linguagens (gráficos, tabelas,
esquemas, além do texto escrito na língua materna e outras linguagens
para descrever algoritmos, como fluxogramas, e dados).
7. Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões
de urgência social, com base em princípios éticos, democráticos,
sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de opiniões de
indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza.
8. Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando
coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas para
responder a questionamentos e na busca de soluções para problemas, de
modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma
determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e
aprendendo com eles (BRASIL, 2018, p. 267).

Entre as competências específicas da área de Matemática e suas tecnologias
apresentadas pela BNCC (BRASIL, 2018) para o Ensino Médio, destacam-se as
capacidades de:
3. Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos
matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas
em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a
adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação
consistente.
5. Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos
e propriedades matemáticas, empregando estratégias e recursos, como
observação de padrões, experimentações e diferentes tecnologias,
identificando a necessidade, ou não, de uma demonstração cada vez
mais formal na validação das referidas conjecturas (BRASIL, 2018, p.
531).
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Nesse contexto, se observam que os processos matemáticos de resolução de
problemas, de investigação, de desenvolvimento de projetos e da modelagem são citados
na BNCC como configurações privilegiadas da atividade matemática (BRASIL, 2018).
Esses processos são, ao mesmo tempo, objetos e estratégias para a aprendizagem
por serem potencialmente importantes para o desenvolvimento de competências
fundamentais para o letramento matemático14, que está relacionado com o
desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, com o despertar para a investigação e,
também, com o reconhecimento de que os conhecimentos matemáticos são fundamentais
para a compreensão e atuação no mundo (BRASIL, 2018).
De acordo com Rosa e Orey (2015), outro termo utilizado para o letramento
matemático é a literacia matemática que pode ser definida como a capacidade dos
indivíduos de ler e escrever, que também inclui as habilidades necessárias para o trabalho
com números, informações quantitativas e tecnologias.
Nesse contexto, o desenvolvimento dessas habilidades foi responsável pelo
surgimento de termos como numeracia, literacia matemática, alfabetização matemática,
letramento matemático e materacia, que de acordo com os contextos nos quais são
abordados podem ter significados distintos (ROSA; OREY, 2015).
Então, verifica-se que a Modelagem Matemática também está inserida na BNCC,
de modo implícito, a partir dos discursos a respeito da contextualização,
interdisciplinaridade e do papel dos professores em sua relação com os alunos, pois a:
(...) a BNCC orienta-se pelo pressuposto de que a aprendizagem em
Matemática está intrinsecamente relacionada à compreensão, ou seja, à
apreensão de significados dos objetos matemáticos, sem deixar de lado
suas aplicações. Os significados desses objetos resultam das conexões
que os alunos estabelecem entre eles e os demais componentes, entre
eles e seu cotidiano e entre os demais componentes, entre eles e seu
cotidiano e entre os diferentes temas matemáticos (BRASIL, 2018, p.
277).

De acordo com essa asserção, por meio da:
(...) articulação de seus diversos campos – Aritmética, Álgebra,
Geometria, Estatística e Probabilidade, [a BNCC] precisa garantir que
os alunos relacionem observações empíricas do mudo real e suas
14

De acordo com a Matriz do Pisa de 2012, o letramento matemático pode ser considerado como a
capacidade individual de formular, empregar e interpretar a matemática em uma variedade de contextos.
Essa definição também inclui raciocinar matematicamente e utilizar conceitos, procedimentos, fatos e
ferramentas matemáticas para descrever, explicar e conjecturar sobre os fenômenos enfrentados no
cotidiano. Essa abordagem auxilia os indivíduos a reconhecerem o papel que a matemática exerce na
sociedade para que os cidadãos se desenvolvam de modo construtivo e reflexivo, possibilitando o seu
engajamento social na tomada de decisões ao fundamentar os próprios julgamentos. Disponível em:
http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/marcos_referenciais/2013/matriz_avaliacao_mate
matica.pdf>. Acesso em: 14 de Janeiro de 2019.
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representações (tabelas, figuras e esquemas) e associem essas
representações a uma atividade matemática (conceitos e propriedades),
fazendo induções e conjecturas. Assim, espera-se que eles desenvolvam
a capacidade de identificar oportunidades de utilização da matemática
para resolver problemas, aplicando conceitos, procedimentos e
resultados para obter soluções e interpretá-las segundo os contextos das
situações (BRASIL, 2018, p. 265).

Nesse contexto, existe a necessidade de que no:
(...) novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e
cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico, participativo,
aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável requer
muito mais do que o acúmulo de informações. Requer o
desenvolvimento de competências para aprender a aprender, saber lidar
com a informação cada vez mais disponível, atuar com discernimento e
responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicar
conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar
decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar
soluções, conviver e aprender com as diferenças e as diversidades
(BRASIL, 2018, p. 14).

Portanto, em concordância com Kovalski (2016), a análise desses documentos
oficiais possibilita a constatação de que a Modelagem Matemática promove a
concretização das propostas para efetivar a melhoria do processo de ensino e
aprendizagem em matemática, cujas características são apresentadas nos PCN, no
programa Ciência na Escola da UNESCO e na BNCC, devido às articulações
evidenciadas no desenvolvimento de sua investigação.
Por conseguinte, Kovalski (2016) argumenta que ao optar pela modelagem em sua
prática docente, os professores encontram suporte nos documentos curriculares oficiais
para esse trabalho pedagógico que favorece a participação ativa dos alunos nas efetivas
possibilidades de contextualização das situações-problema encontradas em sua vida
diária.
Consequentemente, Rosa e Orey (2012) argumentam que a modelagem pode ser
considerada como um dos caminhos pedagógicos que desperta o interesse e que amplia o
conhecimento dos alunos, auxiliando-os na estruturação da maneira pela qual pensam,
raciocinam e agem. Desse modo, a modelagem visa desenvolver a formação de alunos
críticos, reflexivos e que estejam atentos aos diferentes fenômenos enfrentados na
sociedade contemporânea.

1.2. Perspectivas da Modelagem Matemática
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É imprescindível descrever as perspectivas atuais da Modelagem na Educação
Matemática, pois não existe um consenso nacional e internacional sobre qual processo
deve ser utilizado em salas de aula (BLUM, 1993; KAISER; SRIRAMAN, 2006;
SANTOS, 2008). Nesse encaminhamento, Kaiser-Messmer (1991) assinala duas
perspectivas que predominavam nas discussões internacionais sobre modelagem até o
final da década de 1990: a pragmática e a científica.
Na corrente pragmática, o currículo deve ser estruturado em torno das aplicações,
com ênfase na aplicação da resolução de problemas, focalizando o processo de construção
de modelos matemáticos. Por outro lado, a corrente científica estabelece relações com
outras áreas do conhecimento a partir da Matemática. Nesse sentido, a modelagem é
percebida como uma maneira de incorporar novos conceitos matemáticos nesse processo
(BARBOSA, 2001).
Contudo, o estudo conduzido por Kaiser e Sriraman (2006) reavaliou os resultados
obtidos no trabalho desenvolvido por Kaiser-Messmer (1991). Nessa reavaliação, a
perspectiva realística ou aplicada derivou-se da pragmática. Essa nova classificação
instituiu as relações da Modelagem com outras esferas do conhecimento, pois possibilitou
que as situações-problema propostas no processo de modelagem fossem trabalhadas
interdisciplinarmente em sala de aula (KAISER; SRIRAMAN, 2006; ROSA; REIS;
OREY, 2012).
Portanto, a perspectiva realística ou aplicada tem por base as situações-problema
consideradas autênticas, que podem ter origem na indústria, nas ciências ou em outras
áreas do conhecimento. Logo, o seu objetivo dessa perspectiva é o desenvolvimento de
habilidades de resolução de problemas aplicados, que emergem durante o processo de
modelagem, relacionando-os com os aspectos pragmáticos e utilitários da Matemática
(TORTOLA; SILVA; ALMEIDA, 2011; ROSA; REIS; OREY, 2012).
Em contrapartida, com a ascensão da Modelagem Matemática no cenário nacional
e internacional, ocorreu o desenvolvimento de outras perspectivas, como, por exemplo, a
contextual, a educacional, a epistemológica ou teórica, a cognitiva e a Sociocrítica
(KAISER; SRIRAMAN, 2006). Nesse contexto, é importante que essas concepções
sejam brevemente descritas:
1) Contextual: considera a inserção da Modelagem nas aulas de Matemática com

a aplicação de situações-problemas reais, com a finalidade de contextualizar
ou mostrar as aplicações dos conteúdos matemáticos, pois visa motivar os
alunos na promoção da aprendizagem a partir de situações significativas que
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os possibilitem a construção e a reconstrução das ideias matemáticas. Essa
perspectiva está relacionada com a interpretação dos enunciados desses
episódios, tendo como propósito assistir os alunos na elaboração dos modelos
matemáticos.
2) Educacional: integra as perspectivas realística e epistemológica, pois

considera as situações-problema autênticas ao mesmo tempo em que se
preocupa com o desenvolvimento da teoria matemática. Os objetivos dessa
perspectiva podem ser categorizados em: a) didáticos (modelagem didática)
quando se referem ao desenvolvimento dos processos de ensino e
aprendizagem ou b) conceituais (modelagem conceitual) quando se referem à
introdução de novos conceitos matemáticos ou pelo incremento de conceitos
adquiridos previamente pelos alunos.
3) Epistemológica ou Teórica: aborda situações-problema estruturadas com a

finalidade de desenvolver conceitos matemáticos. Desse modo, o principal
objetivo dessa perspectiva é o desenvolvimento de teorias matemáticas.
4) Cognitiva: fundamentada na psicologia cognitiva, é descrita como uma meta-

perspectiva, pois se configura pelo entendimento holístico dos processos de
aprendizagem. Nessa perspectiva, ocorre a análise e a compreensão de
sistemas cognitivos que estão envolvidos na atividade matemática dos alunos
enquanto desenvolvem o processo de modelagem de acordo com os objetivos
da pesquisa. Em contrapartida, essa perspectiva fomenta o desenvolvimento
do pensamento matemático por intermédio da elaboração de modelos como
imagens mentais ou físicas para favorecer o desenvolvimento da abstração ou
da generalização. Assim, essa perspectiva se preocupa em investigar os
processos cognitivos dos alunos que são ativados no decorrer das atividades
de modelagem (KAISER; SRIRAMAN, 2006).
5) Sociocrítica: enfatiza o papel da matemática na sociedade, reivindicando a

necessidade de sustentar o pensamento crítico e reflexivo sobre esse papel,
sobre a natureza dos modelos matemáticos e sobre a função da Modelagem
Matemática na sociedade (KAISER, SRIRAMAN, 2006).
Das perspectivas utilizadas para a Modelagem Matemática, a Sociocrítica será
empregada com maior ênfase na fundamentação teórica dessa pesquisa, pois privilegia o
pensamento crítico sobre o papel e a estrutura dos modelos, bem como reflete sobre a
função social da Matemática na sociedade moderna.
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Dessa maneira, ao convidar os alunos para confrontarem os resultados
matemáticos encontrados em sua vida diária, existe a necessidade da implantação e
implementação de discussões reflexivas nos espaços de interação professores-alunos e
alunos-alunos (SANTOS, 2008).
Nesse sentido, os professores priorizam a utilização da perspectiva Sociocrítica
nas salas de aula, pois dispõem também das demais perspectivas como um meio para
auxiliar o processo de formação de indivíduos autônomos e aptos para o exercício pleno
da cidadania (FREITAS, 2016).
Diante desse contexto, o emprego da perspectiva Sociocrítica da Modelagem
busca implementar atividades que direcionem os alunos para a discussão do papel e da
natureza dos modelos matemáticos na sociedade. Assim, a atividade de modelagem deve
ser um problema15 (não apenas um mero exercício16) que é extraído de situações diversas
enfrentadas no cotidiano, que não são puramente matemáticas (BARBOSA, 2006).
De acordo com Rosa e Orey (2007), essa perspectiva possibilita que os alunos
pensem sobre as questões sociais que podem estar envolvidas na elaboração dos modelos
matemáticos. Assim, a sala de aula torna-se um ambiente propício para o
desenvolvimento das capacidades crítica, reflexiva e produtora dos alunos a partir da
promoção de discussões sobre os elementos sociais que alicerçam a sociedade globalizada
(ROSA; OREY, 2007).
Um dos principais objetivos dessa perspectiva é propiciar as ferramentas
adequadas para que os alunos, enquanto cidadãos em formação, possam agir, modificar e
transformar o mundo, moldando a sociedade de acordo com as suas próprias necessidades
(ROSA; REIS; OREY, 2012).
Essa abordagem visa desenvolver a criticidade dos alunos, suscitando a sua
participação ativa na sociedade por intermédio de discussões relativas com o meio
ambiente, a economia e a política. Dessa maneira, os alunos desenvolvem o raciocínio
matemático crítico e reflexivo por meio da resolução de atividades contextualizadas
(ROSA; REIS; OREY, 2012).

15

Um problema existe quando há um objetivo a ser alcançado e não se sabe como atingi-lo. Assim, existe
um problema quando há um resultado, conhecido ou não, a ser demonstrado utilizando uma determinada
teoria matemática. O problema envolve, necessariamente, a invenção e/ou a criação significativa do
processo de sua resolução (PEREIRA, 2001).
16
O exercício é uma atividade de adestramento na utilização de alguma habilidade ou conhecimento
matemático conhecido, como, por exemplo, a aplicação de algum algoritmo ou fórmula conhecida. Então,
o exercício envolve uma mera aplicação de resultados teóricos (PEREIRA, 2001).
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Nesse contexto, os alunos adquirem os conhecimentos matemáticos, bem como
aprendem a refletir, compreender e participar da sociedade em que vive com relação a
esses saberes (ROSA; REIS; OREY, 2012; KATIENE; BOONE, 2016).
Essas atividades que são suscitadas na condução do processo de modelagem,
geralmente, envolvem trabalho em grupo, seminários e outros tipos de interações, que
podem cooperar para reconhecer o poder formador da matemática e desafiar a ideologia
da certeza17 (SKOVSMOSE, 2001).
Com o intuito de atingir esse fim, as atividades de Modelagem devem ser capazes
de estimular situações em que os alunos percebam que os modelos matemáticos não são
neutros, pois dependem do contexto sociocultural no qual são produzidos, bem como das
circunstâncias em que são utilizados na sociedade (BARBOSA, 2006; BARBOSA;
SANTOS, 2007).
Sendo assim, é relevante que o trabalho em Modelagem Matemática articule as
discussões críticas e reflexivas para instrumentar matematicamente os alunos. Nesse
sentido, o trabalho com Modelagem na Educação Matemática deve os conduzir para a sua
ação crítica na sociedade por meio da utilização do conhecimento matemático (ARAÚJO,
2009).
Portanto, Santos (2008) argumenta que a percepção do papel dos modelos
matemáticos na sociedade pode elucidar as condições necessárias para organizar o
ambiente de Modelagem e, assim, cativar os alunos a se envolverem nesse processo.
Essa abordagem, de acordo com Rosa e Orey (2012), tem como objetivo a
exploração de atividades matemáticas por meio da fomentação de reflexões a respeito dos
critérios utilizados na elaboração de modelos matemáticos, pois os alunos adquirem as
habilidades necessárias para pensar sobre as questões sociais que podem estar envolvidas
na elaboração desses modelos.

1.2.1. Perspectiva Sociocrítica da Modelagem Matemática
Como o intento de potencializar a argumentação a favor de uma perspectiva
Sociocrítica para a modelagem, é essencial reconhecer que as aplicações da Matemática

17

A base da ideologia da certeza que está subjacente ao discurso da perfeição matemática pode ser resumido
pelas seguintes noções: a) a matemática é perfeita, pura e geral, no sentido de que a verdade de uma
declaração matemática não se embasa em nenhuma investigação empírica, pois a verdade matemática não
pode ser influenciada por nenhum interesse social, político ou ideológico, b) a matemática é relevante e
confiável porque pode ser aplicada a todos os tipos de problemas reais, assim, a aplicação da matemática
não tem limite, pois é sempre possível matematizar um problema (SKOVSMOSE, 2001).
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estão profusamente presentes na sociedade, pois trazem implicações para a vida dos
indivíduos. Por exemplo, essa implicação está presente no universo do trabalho, nas áreas
científicas, nas tarefas cotidianas, pois a matemática exerce um papel importante no
desenvolvimento da sociedade (BARBOSA, 2003).
Nesse sentido, é indiscutível que o foco da educação seja o de preparar os
indivíduos para a participação ativa na sociedade, exercendo o papel de cidadãos globais.
Entretanto, para que isso ocorra, é necessário que os professores visem um processo de
ensino e aprendizagem que seja desencadeado a partir da utilização de práticas que
permitam que os alunos analisem criticamente os problemas sociais que os rodeiam e que
os auxiliem na promoção da justiça social na sociedade contemporânea (ROSA; OREY,
2007).
Desse modo, Rosa e Orey (2007) discutem sobre um processo educacional
orientado para a eficiência sociocrítica que adota práticas não tradicionais, pois coloca os
alunos no centro do processo de ensino e aprendizagem, tornando as salas de aula
ambientes que incrementam a sua habilidade criativa e produtora.
Assim, as atividades de modelagem, na perspectiva Sociocrítica, tornam a sala
aula um cosmo em que todos são capazes de participar igualmente, revelando
pensamentos e respeitando ideias contrárias, conduzindo os participantes desse processo
a observarem como a matemática e os modelos elaborados podem servir para que os
alunos analisem as situações-problema propostas e tomem as decisões com relação às
essas investigações (SILVA; KATO; PAULO, 2012).
Nesse contexto, na prática educativa, de acordo com a perspectiva Sociocrítica da
modelagem:
(...) ambos, professor e alunos, aceitam e assumem o papel de
participantes na aprendizagem, através da criação de possibilidades
múltiplas para a construção do conhecimento, de um lado por meio de
atividades intelectuais relacionadas com investigações, consultas e
críticas, e de outro lado, através de atitudes voltadas para a práxis social
relacionadas com o diálogo constante, o envolvimento e a comunicação
(JACOBINI; WODEWOTZKI, 2007, p. 75).

Assim, a modelagem pode ser direcionada para a eficiência sociocrítica dos
alunos, engajando-os em um processo de ensino e aprendizagem contextualizado. Essa
abordagem possibilita que os alunos se incluam na construção social, de modo a atingir
um grau de eficiência sociocrítica fundamental para agir de modo ativo em suas
comunidades (ROSA; OREY, 2007).
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Conforme Barbosa (2006), a expressão Sociocrítica foi relacionada a uma
interpretação de Modelagem Matemática que manifesta um esforço para abordar questões
concernentes ao papel da matemática na sociedade mediante a elaboração de atividades
de modelagem propostas em sala de aula.
Desse modo, a justificativa pela perspectiva Sociocrítica está apoiada na
constatação de que as atividades de modelagem podem estimular o emprego de situaçõesproblema em que os alunos possam discutir a natureza e a função dos modelos
matemáticos na sociedade (ALMEIDA; SILVA, 2010).
Por exemplo, o princípio filosófico-teórico da dimensão Sociocrítica da
modelagem teorizado por Rosa e Orey (2007) tem como pilar as teorias: Sociocultural e
do Conhecimento Social, além de suas aproximações com a perspectiva emancipatória e
com o aprendizado transformativo, que utilizam os ideais filosóficos da teoria do
Pensamento Crítico.
Apresentam-se, a seguir, de acordo com Rosa e Orey (2007), os principais
aspectos dessas abordagens teóricas e a sua conexão com a modelagem.

1.2.1.1. Teoria Sociocultural
Nessa teoria, para Moreira (1995), o aprendizado ocorre por meio da socialização,
pois o conhecimento é mais bem construído quando os alunos trabalham em grupos
socializando a aprendizagem. Assim, os alunos colaboram para a construção do
conhecimento quando agem cooperativamente, apoiando e incentivando uns aos outros,
para que juntos reflitam acerca da resolução dos problemas complexos inseridos em
situações-problema autênticas18.
Segundo Rosa e Orey (2007) essa teoria, proposta por Vygotsky, é importante
para o entendimento da perspectiva Sociocrítica da modelagem. Por exemplo, para
Vygotsky, o ambiente sociocultural dos indivíduos e o seu envolvimento em atividades
com significado, que estão relacionadas com o ambiente, é a base para o desenvolvimento
da aprendizagem.
Logo, Rosa e Orey (2007) argumentam que é pela interação social com os
diferentes indivíduos de um determinado grupo cultural que o aprendizado é provocado

18

As situações-problema são consideradas autênticas quando são retiradas da indústria ou da ciência,
propiciando aos alunos o desenvolvimento das habilidades de resolução de problemas aplicados em seu
cotidiano (KAISER; SRIRAMAN, 2006).
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e constituído. Contudo, o aprendizado inicia-se conforme o propósito de cada indivíduo,
pois cada um tem uma predisposição para agir, reagir, refletir, e modificar o ambiente em
que vive, transformando-o, sistematicamente.
Desse modo, na teoria Sociocultural, o aprendizado torna-se mais efetivo, pois é
apoiado no trabalho conjunto entre os professores e os alunos. Nesse sentido, Rosa e Orey
(2007) afirmam que os objetos culturais, bem como as linguagens e as organizações
sociais são compartilhadas, pois o significado é constituído por meio de experiências
integradas, pois os indivíduos aprendem uns com os outros.

1.2.1.2. Teoria do Conhecimento Social
Os estudos de Jurgen Habermas sobre as teorias Crítica e do Conhecimento Social,
ressaltam a importância do contexto social para o aprendizado, pois viabilizam o
desenvolvimento da consciência crítica nos alunos para que possam analisar como as
forças sociais modelam suas vidas.
Para Rosa e Orey (2007), essa análise transcorre mediante o desenvolvimento de
estratégias intelectuais de habilitação, como, por exemplo, a comunicação interpessoal, o
diálogo, o discurso, os questionamentos críticos e a apresentação de problemas extraídos
da comunidade.
De acordo com Rosa e Orey (2007), a Teoria do Conhecimento Social é uma das
mais importantes contribuições para a base teórica do pensamento crítico, pois as
implicações da estrutura social sobre o conhecimento influenciam os diferentes modos de
saber que são obtidos pelos indivíduos em seu ambiente social.
Há quatro níveis de diálogo delineados por Habermas (1981) que podem ser
aplicados como concepções pedagógicas da dimensão crítica da modelagem que são
inerentes à competência que os alunos desenvolvem para se engajarem no diálogo crítico
para que possam compreender os seus significados (ROSA; OREY, 2007):
•

Compreensibilidade: desenvolver nos alunos a capacidade de compreensão
do real sentido do conjunto de características e das variáveis que formam o
objeto de investigação (sistema).

•

Autenticidade: desenvolver nos alunos a capacidade de identificar e verificar
se as variáveis empregadas na solução de um determinado sistema são
autênticas. Essa abordagem demanda que os alunos desenvolvam as
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competências necessárias para dialogar a respeito dos inúmeros aspectos
dessas variáveis, para que sejam representadas sem artifícios.
•

Legitimidade:

desenvolver nos

alunos

a capacidade de

formular

questionamentos e indagações acerca das variáveis que integram o sistema.
Essa abordagem propicia que as variáveis sejam criticamente concebidas e
analisadas.
•

Veracidade: desenvolver nos alunos a capacidade de comprovar se o sistema
analisado está em consonância com a realidade. Essa abordagem significa que
as informações coletadas e as variáveis escolhidas devem corresponder ao
sistema estudado.

À medida que os quatro níveis dialógicos são conduzidos adequadamente pelos
professores, o desfecho do discurso comunicativo é potencializado e a relação com os
alunos é livre, não-coercitiva e propicia a ocorrência do aprendizado (HABERMAS,
1981).
Assim, Rosa e Orey (2007) afirmam que a utilização do discurso comunicativo é
um ponto primordial da modelagem, pois permite que os alunos participem de discussões
reflexivas a respeito dos conceitos matemáticos praticados no decorrer do processo de
modelagem. Essas discussões são importantes durante o desenvolvimento das atividades
de modelagem, pois direcionam os alunos para o desenvolvimento do raciocínio analíticocrítico.

1.2.1.3. Abordagem Emancipatória e a Teoria Crítica
A perspectiva Sociocrítica é apontada por Kaiser e Sriraman (2006) como um
desdobramento da abordagem emancipatória, que direciona os objetivos educacionais ao
discutir temas de natureza sociopolítica e as suas implicações nas práticas pedagógicas.
Sendo assim, Rosa e Orey (2007) argumentam que o processo de formação
acadêmica deve ser direcionado para transformar os alunos em indivíduos flexíveis,
adaptáveis, reflexivos, críticos, criativos e capazes de enfrentar os desafios exigidos pela
sociedade globalizada.
Por exemplo, Skovsmose (2001) declara que a educação crítica foi inspirada na
Teoria Crítica. Conforme os teóricos críticos, a teoria Crítica é emancipatória, pois tem
como objetivo a exclusão dos elementos que causam a alienação e a dominação humana.
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Nesse sentido, Skovsmose (2001) afirma que a educação crítica emerge, na
educação, em contato com os processos sociais que buscam identificar a dimensão e as
múltiplas formas de dominação às quais os indivíduos são submetidos na sociedade
moderna. Assim, para Rosa e Orey (2007), o principal eixo dessa teoria é estudar a
oposição, o conflito e a contradição que persistem na sociedade globalizada.
Nesse contexto, Skovsmose (2001) argumenta que os principais elementos que
qualificam a educação crítica são:
•

Competência crítica: essa concepção está baseada no relacionamento entre os
professores e os alunos. O envolvimento entre os professores e os alunos
dever ser dialógico e democrático, pois os alunos devem estar envolvidos na
gestão do processo educacional. Esse processo contribui para o
desenvolvimento da competência crítica desses indivíduos, mediante a
análise crítica das situações-problema que afligem a comunidade e que são
pertinentes para o desenvolvimento do processo educacional.

•

Distância crítica: a finalidade do conteúdo a ser estudado deve ser analisada
conforme a sua função Sociocrítica. Essa abordagem significa que os alunos
devem perceber a função social dos conteúdos e a sua restrição para a
transformação social. Esse aspecto propõe uma reestruturação do currículo,
para que os conteúdos possam ser investigados, analisados, refletidos,
avaliados e modificados.

•

Engajamento crítico: no ambiente acadêmico, é importante relacionar as
atividades curriculares do processo educacional com os problemas presentes
na comunidade escolar, ou seja, conectar as atividades escolares com os
contextos que estão divorciados do universo acadêmico.

De acordo com Rosa e Orey (2007), quando a modelagem é trabalhada na
perspectiva de uma Educação Matemática crítica, os problemas elegidos e indicados pelos
professores ou que sejam escolhidos pelos alunos devem ser aproveitados para conduzilos a refletir criticamente sobre todos os aspectos implicados na situação a ser modelada,
como, por exemplo, os aspectos matemáticos, interdisciplinares, tecnológicos,
ambientais, econômicos, políticos e sociais.
Assim, um dos principais objetivos da modelagem é desenvolver, nos alunos, a
capacidade crítica de análise e a interpretação de dados, de formular e comprovar
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hipóteses e de elaborar e verificar a eficácia dos modelos (ROSA; OREY, 2007). Nesse
contexto, o interesse reside em:
(...) construir uma sociedade democrática, onde as pessoas possam
participar de sua condução e, assim, exercer cidadania, entendida aqui
genericamente como inclusão nas discussões públicas, devemos
reconhecer a necessidade de as pessoas se sentirem capazes de intervir
em debates baseados em matemática (BARBOSA, 2003, p. 6).

Por exemplo, para Araújo (2009), a Modelagem Matemática, de acordo com a
proposta da Educação Matemática Crítica concentra-se na formação política dos alunos
para que possam atuar criticamente em uma sociedade marcada pela presença da
matemática. Nessa compreensão, o espaço da sala de aula deve ser democrático,
dialógico, trabalhando questões políticas relacionadas com a democracia existente na
micro sociedade da sala de aula.
Portanto, Rosa e Orey (2007) afirmam que a eficácia dos alunos com relação à
dimensão Sociocrítica da modelagem valoriza o conhecimento e instiga a atuação crítica
e reflexiva dos alunos. Nesse contexto, a matemática transforma-se em uma disciplina
instrumental que deve ser devidamente utilizada e desenvolvida dispondo de
questionamentos e inquirições que estão presentes nos ambientes social, cultural,
econômico, político e natural em que os alunos estão inseridos, tornando, assim, uma
disciplina humana e dinâmica.

1.2.2. Modelagem Matemática Crítica e Reflexiva
De acordo com Rosa e Orey (2007), a Modelagem Matemática possui uma
dimensão crítica e reflexiva que busca desenvolver nos alunos uma postura cidadã perante
as situações-problema enfrentadas no cotidiano.
Desse modo, nessa abordagem, os alunos são o centro no processo de ensino e
aprendizagem em Matemática, pois as práticas vivenciadas em seu próprio ambiente
contribuem para a promoção da reflexão crítica a respeito dos modelos elaborados
(ROSA; OREY, 2003).
Por exemplo, há uma década, Rosa e Orey (2007) argumentavam que o processo
da modelagem pode ser orientado para o desenvolvimento da eficiência sociocrítica dos
alunos, pois favorece a sua ação no meio social a partir da construção do significado social
do próprio mundo.
De acordo com esse contexto, deve-se, entretanto, enfatizar que “a finalidade da
modelagem é desenvolver a capacidade crítica de análise e interpretação de dados, de
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formular e testar hipóteses e de elaborar e verificar a eficácia dos modelos” (ROSA;
OREY, 2007, p. 203).
Nesse sentido, a modelagem pode ser eficaz no processo de ensino e
aprendizagem de conteúdos matemáticos, pois essa tendência na Educação Matemática
considera o conhecimento dos alunos e oportuniza a sua atuação sociocrítica na sociedade
(ROSA; OREY, 2007).
Assim, uma maneira de apresentar a modelagem para os alunos é conduzi-los à
compreensão de sua dimensão crítica, pois:
(...) nas duas últimas décadas, a pesquisa sobre a dimensão crítica da
modelagem matemática vem buscando a sua identidade, definindo os
seus objetivos, estabelecendo a natureza e a potencialidade de seus
métodos de investigação e, também, os limites de seu campo de
atuação, com o objetivo de legitimar a sua ação pedagógica (ROSA,
REIS; OREY, 2012, p. 161).

De acordo com Rosa e Orey (2007), uma maneira eficaz de introduzir a
modelagem para os alunos é direcioná-los ao (re)conhecimento de sua dimensão crítica,
submetendo-os a uma ampla variedade de temas ou situações-problema enfrentadas no
cotidiano.
Para Jacobini e Wodewotzki (2007), o trabalho com a modelagem deve ser
direcionado para o crescimento político e social dos alunos. Assim, a partir de discussões
realizadas nas aulas de matemática sobre as situações-problema de natureza cultural,
social, econômica, política e ambiental decorrentes do cotidiano, existe a necessidade de
que os professores fomentem a participação ativa dos alunos no estudo dessas questões,
buscando aprofundar as reflexões críticas acerca das investigações realizadas em seu
próprio contexto.
Nessa perspectiva, a Modelagem Matemática contribui para a formação política
dos alunos, colaborando para o desenvolvimento de sua cidadania, pois assegura a sua
participação crítica e reflexiva na sociedade contemporânea altamente tecnológica e com
uma aprofundada influência matemática (ARAÚJO, 2009).
No contexto da dimensão crítica da Modelagem Matemática, modelar pode ser
entendido como um “um processo que verifica criticamente se os parâmetros
selecionados para a solução dos modelos estão de acordo com o inter-relacionamento das
variáveis selecionados no contexto holístico da realidade” (ROSA; OREY, 2007, p. 204).
Então, as atividades em sala de aula não podem se limitar somente à transmissão
de conceitos matemáticos, mas deve ser mediada por um ambiente de aprendizagem que
possibilite interações entre os alunos e alunos/professores, resultando na produção de
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discursos e práticas matemáticas durante a condução do processo de modelagem
(SANTOS, 2007).
De acordo com Barbosa e Santos (2007), as discussões decorrentes do ambiente
de aprendizagem da modelagem podem ser classificadas em três tipos:
1)

Discussões

matemáticas:

referem-se

aos

conceitos,

teoremas

e

mecanismos matemáticos.
2)

Discussões técnicas: relacionam-se aos procedimentos matemáticos

utilizados na modelagem da situação-problema.
3)

Discussões reflexivas: referem-se à reflexão a respeito dos critérios

utilizados na construção do modelo matemático e seu papel na sociedade.
Nesse sentido, Rosa e Orey (2007) afirmam que, a dimensão sociocrítica da
modelagem busca compreender os diversos modos de se trabalhar com a realidade. Nesse
contexto, “refletir sobre a realidade torna-se uma ação transformadora que procura reduzir
seu grau de complexidade permitindo aos alunos explicá-la, entendê-la, manejá-la e
encontrar soluções para os problemas que nela se apresentam” (ROSA; OREY, 2007, p.
204).
Conforme observado por Santos (2007), a reflexão pode ser apreciada como um
pensamento à consideração, à observação do processo de Modelagem Matemática,
podendo ser expressos por meio da escrita e da fala. Por exemplo, algumas formas de
reflexão são apresentadas por Alrø e Skovsmose:
a) Reflexão sobre o resultado: os alunos podem refletir a respeito do resultado
encontrado no processo de Modelagem Matemática, validando ou não o
modelo encontrado como resultado.
b) Reflexão sobre os procedimentos: os alunos são capazes de refletir se os
procedimentos adotados no processo de modelagem são ou não apropriados,
questionado acerca de novos procedimentos possíveis.
c) Reflexão sobre a confiabilidade: os alunos podem refletir sobre a
confiabilidade do modelo encontrado no contexto específico, questionando a
adequação de um método matemático.
Questionando a respeito da natureza da reflexão nas discussões reflexivas, Santos
(2007) considera que as discussões técnicas e matemáticas não estão desprovidas de
reflexão, pois a ação humana é moldada pelos meios culturais e pelos modelos
matemáticos, estando envolvidas pela linguagem, por meio da qual o discurso é uma
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maneira de ação mediada, em um meio de mediação estabelecido no ambiente de
modelagem.
Nesse sentido, pretendem-se que as discussões reflexivas sejam meta-discussões,
isto é, discussões sobre as técnicas matemáticas utilizadas no decorrer do processo de
modelagem. Esse é um trabalho conjunto, em que os participantes da atividade de
modelagem se debruçam sobre os seus pensamentos e ações, adotando uma postura crítica
com relação às atividades desenvolvidas em sala de aula (SANTOS, 2007).
Conforme a argumentação elaborada por Freitas (2013), um procedimento de
matematização19 que se limite à decodificação da circunstância explorada da linguagem
natural para a linguagem matemática, que não se preocupa com o chamado dos
envolvidos na busca da compreensão crítica de suas realidades em um determinado
contexto sociocultural e político, não pode ser considerado pertencente ao processo de
matematização crítica.
Desse modo, Freitas (2013) afirma que um processo de matematização que
incorpore a concepção crítica de educação deve abranger a realização de debates que
busquem a compreensão de que a matemática não é a única forma de conhecimento que
consegue descrever a realidade.
Nesse contexto, Rosa, Reis e Orey (2012) argumentam que a Modelagem
Matemática Crítica promove a reflexão sobre a importância de os professores apoiarem
os seus alunos no entendimento, na compreensão e na interpretação crítica do mundo no
qual estão inseridos. Essa abordagem tem como objetivo fornecer ferramentas
matemáticas críticas e reflexivas para que os alunos possam agir, modificar, alterar e
transformar o mundo, desenvolvendo, assim, a sua cidadania.
Dessa maneira, a modelagem tem um papel significativo no desenvolvimento de
uma educação crítica para a cidadania, pois é capaz de auxiliar os alunos a perceberem e
moldarem a sociedade conforme as suas próprias necessidades e interesses.
Por conseguinte, para a produção de discussões reflexivas durante a realização das
atividades de modelagem em sala de aula, existe a necessidade de que os professores
identifiquem as três partes fundamentais das discussões produzidas pelos alunos no
decorrer do desenvolvimento da modelagem: os critérios utilizados, os resultados
19

De acordo com Gravemeijer e Terwel (2000), o emprego do termo matematizar é utilizado para enfatizar
que a matemática é uma atividade humana que contempla duas características essenciais: uma atividade de
resolução de problemas e a outra de organização de uma disciplina. Na atividade de resolução de problemas,
os alunos devem ser orientados a ocuparem-se de temas próximos de sua realidade, de seu cotidiano ou
com os temas incorporados na própria matemática e que não estejam desconectados de suas experiências
escolares (FREITAS, 2013).
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esperados e a aplicação dos modelos estabelecidos na sociedade (ROSA; REIS; OREY,
2012).
Nesse direcionamento, Barbosa e Santos (2007) argumentam que as discussões
reflexivas podem ter origem nos alunos, sem intenção direta dos professores. Essas
discussões ocorrem quando os alunos confrontam os resultados divergentes obtidos no
processo de modelagem, forçando-os a analisarem o seu processo de produção.
Contudo, para a implantação de um ambiente crítico e reflexivo para a modelagem
em sala de aula, existe a necessidade de que os professores preparem atividades que
conectem o currículo matemático com os acontecimentos do cotidiano dos alunos
(ROSA; OREY, 2007).
Nessa concepção pedagógica, Rosa e Orey (2007) afirmam que é importante que
os professores possibilitem que os alunos elejam os problemas que serão analisados com
o objetivo de que possam refletir sobre os conteúdos matemáticos e, assim,
desenvolverem a criticidade para que possam compreender, agir e transformar uma
determinada situação-problema, bem como discutir sobre o papel dos modelos na
sociedade.
Portanto, Rosa e Orey (2007) argumentam que, na didática da matemática
alicerçada na modelagem, a promoção do desenvolvimento crítico dos alunos é enfatizada
como o principal objetivo do processo de ensino e aprendizagem da matemática. Dessa
maneira, as discussões reflexivas entre os alunos no decorrer do processo de modelagem
é um elemento indispensável para o desenvolvimento do processo de modelagem.
1.3. Análise Combinatória em Salas de Aula
A Análise Combinatória que possibilita a escolha e a contagem dos elementos de
um conjunto sem a necessidade de listá-los (PESSOA; BORBA, 2009) é um dos
conteúdos matemáticos que contribuem para o desenvolvimento de capacidades
cognitivas, como, por exemplo, analisar, investigar, refletir, levantar hipóteses, testar,
argumentar, generalizar e validar. De acordo com Rosa (1998), o raciocínio combinatório
é um componente essencial do pensamento formal e um pré-requisito importante para o
raciocínio lógico geral.
Contudo, o processo de ensino e aprendizagem de Análise Combinatória sempre
se mostrou um obstáculo para os alunos, pois a manipulação desse conteúdo, a partir de
suas definições e fórmulas pré-estabelecidas, pode conduzir os alunos ao trabalho
mecânico, não lhes permitindo alcançar a compreensão desses conceitos (ROSA, 1998).
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Dessa maneira, Pessoa (2009) argumenta que a Análise Combinatória pode
oferecer dificuldades para alunos e professores em relação às formulações e à
interpretação de seus enunciados, pois as situações-problema que envolvem os conceitos
combinatórios se constituem em verdadeiros desafios para os alunos.
Essas dificuldades estão relacionadas com o desenvolvimento do raciocínio lógico
e da capacidade de reflexão, pois é preciso que os alunos compreendam as regularidades,
estabeleçam relações e esgotem todas as possibilidades na contagem dos elementos das
situações-problema propostas em sala de aula (PESSOA; BORBA, 2009).
Nesse direcionamento, é importante ressaltar que, tradicionalmente, a Análise
Combinatória é tratada pelos professores de uma maneira abstrata, pois de acordo com
Mendonça (2011), os “docentes dispensam a abordagem do tema e optam por apresentar
algumas situações a partir da apresentação de fórmulas, sem a construção de um
conhecimento expressivo por parte do aluno” (p. 11).
Dessa maneira, os conceitos, as propriedades e os algoritmos utilizados na Análise
Combinatória, são mostrados como um processo automático seguido da aplicação de
exercícios-padrão. Por conseguinte, existe a necessidade de que os professores elaborem
atividades de Análise Combinatória que desenvolvam o raciocínio lógico dos alunos
(ROSA, 1998).
Nesse direcionamento, Bastos (2013) afirma que o
(...) ensino da Análise Combinatória na escola de ensino médio foi
considerado um dos assuntos mais difíceis de entendimento, pois
geralmente se fazia de maneira mecânica, em situações padronizadas,
ou ainda como um monte de fórmulas complicadas, quando não
raramente era deixado de lado por professores (p. 1).

De acordo com essa asserção, os professores podem demonstrar dificuldades e se
sentirem inseguros em trabalhar com os conceitos de Análise Combinatória.
Similarmente, os resultados do estudo conduzido por Pinheiro e Sá (2007) mostram as
dificuldades dos professores no processo de ensino e aprendizagem da Análise
Combinatória.
Os resultados desse estudo revelam que os professores se limitam ao treinamento
dos alunos na utilização de fórmulas e algoritmos para a determinação do número de
arranjos, combinações ou permutações sem proporcionar a possibilidade da derivação
dessas fórmulas por meio da manipulação de seus elementos (PINHEIRO; SÁ, 2007).
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Esses resultados também mostram que os professores apresentam as fórmulas de
Análise Combinatória para que os alunos as utilizem, sem a compreensão das situaçõesproblema propostas em salas de aula (PINHEIRO; SÁ, 2007).
Diante desse contexto, os resultados do estudo conduzido por Sabo (2007)
mostram que muitos professores de Matemática, por diversas razões, evitam ou não
abordam, de maneira consistente, os conceitos de Análise Combinatória em sala de aula.
Esses resultados também mostram que esses professores também possuem
dificuldades no ensino desses conteúdos, alegam que os alunos não têm capacidade para
aprender os conceitos combinatórios e afirmam que o tempo (ano letivo) é insuficiente
para uma abordagem aprofundada desse conteúdo.
Consequentemente, a Análise Combinatória é apontada como um tópico de difícil
abordagem em sala de aula, visto que, geralmente, é trabalhada com a utilização de
aplicações diretas de fórmulas, ocasionando, assim, lacunas na compreensão dos
conceitos de arranjo, permutação e combinação (SOUZA, 2010).
Assim, o trabalho com a Análise Combinatória prevê a utilização de técnicas de
contagem direta e implícita, de agrupamentos possíveis, a partir de informações dadas,
que atendam a determinadas circunstâncias (ROSA, 1998).
Assim, a contagem em problemas combinatórios não significa um mero
levantamento da quantidade de objetos apontados, pois são consideradas as possíveis
configurações de combinação de elementos para que atendam os critérios préestabelecidos (BORBA; ROCHA; AZEVEDO, 2015).
Por exemplo, Rosa (1998) argumenta que, ao se estudar a Análise Combinatória
no Ensino Médio, as situações-problema tratadas em sala de aula que envolvem os casos
em que a ordem ou não da escolha importam, influenciam o número de agrupamentos
possíveis, considerando também que os elementos dessas situações podem ou não ter
repetições.
A resolução dos problemas de Análise Combinatória caracteriza-se como um
desafio para os alunos, pois exige a flexibilidade de pensamento, sendo necessário parar,
concentrar, discutir e pensar antes de resolvê-los (VAZQUEZ; NOGUTI, 2004).
Nesse sentido, a resolução de situações-problemas que envolvem operações
combinatórias é crucial para o desenvolvimento cognitivo dos alunos, pois é um ramo da
Matemática que possibilita que os alunos escolham, arrumem e contem o número de
elementos de um determinado conjunto sem que haja necessidade de enumerá-los
(VAZQUEZ; NOGUTI, 2004).
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Além disso, as situações-problema que envolvem a Análise Combinatória
constituem um desafio para os alunos, pois exigem flexibilidade de pensamento,
concentração, discussão, bem como a utilização do raciocínio lógico para resolvê-las.
Desse modo, a Análise Combinatória é um conteúdo matemático que apresenta grande
dificuldade para os alunos em relação à formulação de problemas e, principalmente, para
a interpretação dos seus enunciados (ROSA, 1998).
Por isso, é de extrema importância possibilitar o contato dos alunos com os
conceitos combinatórios desde os primeiros anos da educação básica, permitindo que se
familiarizem com os problemas de contagem, sem regras a princípio, de modo que
adquiram um método sistemático e gradativo para a resolução das situações-problemas
propostas em sala de aula, visando a sua posterior formalização no ensino médio
(VAZQUEZ; NOGUTI, 2004).
Contudo, Borba, Rocha e Azevedo (2015) argumentam que, para a estrutura
variada e, às vezes, complexa das questões de Análise Combinatória nas situaçõesproblemas propostas, não há, geralmente, a indicação clara de escolha direta de solução.
Nesse direcionamento, existe a necessidade de examiná-las minuciosamente para
verificar o tipo de problema combinatório para que se possam estabelecer quais são as
estratégias que podem ser empregadas em sua solução.
Concordando com esse ponto de vista, Vazquez e Noguti (2004) argumentam que
esse tema:
(...) parece não ser bem-visto tanto por docentes como discentes de um
modo geral, parece sim, uma quantidade enorme de fórmulas com
muitas definições que os alunos utilizam mecanicamente, muitas vezes
até, não resolvendo simples problemas de contagem. Faltam exemplos
concretos, conhecimento e aplicações em sala de aula. A introdução
destes conceitos, mesmo que de forma básica, utilizando o princípio
fundamental da contagem pode ser o início da desmistificação de um
conteúdo interessante e que pode ser entendido através de raciocínios
primeiramente simples para depois começar a se explorar problemas
mais complexos (p. 6).

Nesse sentido, Vazquez e Noguti (2004) argumentam que o primeiro processo
matemático aprendido pelas crianças é contar, isto é, enumerar os elementos de maneira
a determinar a sua quantidade. A figura 06 mostra um exemplo da operação de adição
entre dois conjuntos utilizando o princípio aditivo.
Figura 06: Operação de adição entre dois conjuntos utilizando o princípio da adição
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Fonte: Vazquez e Noguti (2004)

Por conseguinte, as operações aritméticas são estudadas pelas crianças por meio
de problemas de contagem, ainda que, muitas vezes, não o percebam. Por exemplo, a
operação de adição é geralmente trabalhada conjuntamente com um problema de
contagem (ROSA, 1998).
Como uma primeira abordagem dos conceitos de Análise Combinatória, podemse enfatizar os princípios da adição e da multiplicação. A figura 06 explicita um dos
princípios básicos da contagem, o princípio da adição, que pode ser enunciado como:
Sejam A e B dois conjuntos distintos, com p e q elementos, respectivamente, então a
união desses dois conjuntos possui p + q elementos (VAZQUEZ; NOGUTI, 2004).
Portanto, Vianna, Bernardo, Pereira, Moreira, Santos e Garcez (2016)
argumentam que, a Análise Combinatória dispõe de problemas para os variados anos de
escolaridade, podendo ser empregada para direcionar os alunos para a enumeração,
elaboração de conjecturas, generalização e, também, para o desenvolvimento do
pensamento sistemático.
Além disso, é importante destacar que esse conteúdo possui aplicações internas
ou não à matemática (VIANNA et al., 2016), como, por exemplo, pensar nas diferentes
maneiras que os alunos podem ser deslocar no caminho de casa para a escola,
considerando os diferentes meios de transporte. Por outro lado, de acordo com Silveira
(2016), a abordagem da Análise Combinatória em sala de aula deve partir de episódios
contextualizados, tendo em conta a facilidade de utilização no cotidiano dos alunos.
Com o estudo de Análise Combinatória podem-se resolver muitos problemas
relacionados com o cotidiano, como, por exemplo: Quantas placas diferentes de
automóveis, formadas por três letras e quatro algarismos, podem existir? Quantas
maneiras diferentes você pode escolher seis entre sessenta números para jogar a megasena? (SILVEIRA, 2016).
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Entretanto, Silveira (2016) afirma que, no ambiente escolar, é realçada a aplicação
do modelo fórmula-aplicação em um processo de ensino e aprendizagem que se reduz à
apresentação de um conjunto de fórmulas, cabendo aos alunos, posteriormente,
escolherem a fórmula correta para resolver uma determinada situação-problema proposta
em sala de aula.
Nesse sentido, esse modelo vigente no processo educativo de Análise
Combinatória não desenvolve nos alunos a compreensão dos conceitos, haja vista que são
valorizados certos mecanismos que pouco colaboram para a compreensão dos
significados dos problemas e, muito menos, permitem que os alunos desenvolvam o
raciocínio combinatório (SILVEIRA, 2016).
De acordo com Souza (2010), a aplicação de outra metodologia, que prioriza a
participação ativa dos alunos, contribui para uma melhor compreensão na elaboração
desses conceitos, dando sentido à matemática construída, considerando o cotidiano dos
alunos e, priorizando, o trabalho com situações-problemas contextualizadas. Contudo,
geralmente, em:
(...) uma aula tradicional, onde as fórmulas já foram apresentadas, os
alunos procuram identificar, entre elas, aquela que acreditam ser mais
conveniente para arranjo, ou permutação ou combinação, com o
objetivo de poder resolver um problema. Isso, em geral ocorre por eles
não terem participado da construção desses conceitos e apenas os usam
para resolver o problema mecanicamente (SOUZA, 2010, p. 74).

Então, de acordo com Silveira (2016), é necessário realizar em sala de aula um
trabalho pedagógico que valorize a percepção dos conceitos combinatórios, uma vez que
o conhecimento das fórmulas assegura pouco conhecimento a respeito de como proceder
com a resolução de determinados problemas. Além do mais, é importante ressaltar que os
problemas de Análise Combinatória não condicionam a utilização de um mesmo padrão
para as suas resoluções.
Assim, diante de um problema dessa natureza, é importante pensar e, em seguida,
realizar anotações com o propósito de conhecer a sua natureza para determinar como
proceder diante da questão apresentada. Nesse sentido, cabe aos professores a realização
de um planejamento adequado, implantando e implementando estratégias de ensino que
consigam envolver os alunos na construção dos conceitos combinatórios, como, por
exemplo, com a aplicação da Modelagem Matemática no ensino de Análise Combinatória
(SILVEIRA, 2016).
Por exemplo, as atividades propostas para os alunos no ensino de Análise
Combinatória, devem valorizar a compreensão e a formalização de conceitos,

82
conduzindo-os à reflexão e à tomada de decisões adequadas na resolução das situaçõesproblema, desenvolvendo um modo de pensar matemático, bem como do raciocínio
combinatório (SILVEIRA, 2016).
No entanto, ressalta-se que um dos problemas identificados no estudo de Análise
Combinatória no ambiente escolar está na dificuldade encontrada no reconhecimento da
natureza do agrupamento presente nas questões propostas em sala de aula, pois é comum
questionamentos dos alunos relacionados com: O problema é de arranjo combinação ou
permutação? e Qual é a fórmula que devo utilizar? (SILVEIRA, 2016).
Então, pressupõe-se que os erros dos alunos acontecem, sobretudo, devido ao
modo como o conteúdo de Análise Combinatória é trabalhado em sala de aula, pois,
frequentemente, as fórmulas são evidenciadas após uma breve abordagem dos conceitos
relacionados a cada tipo de agrupamento, induzindo, nesse sentido, os alunos ao domínio
das técnicas e não a interpretação dos problemas de contagem (COSTA, 2013). Portanto,
Rosa (1998) argumenta que o processo de ensino e aprendizagem de Análise
Combinatória deve evitar o emprego de fórmulas prontas, motivando os alunos a
buscarem respostas particulares que, posteriormente, possam se formalizadas.

1.3.1. Um Breve Histórico da Análise Combinatória
A necessidade de contagem é muito antiga (SILVEIRA, 2016), assim, as origens
da Análise Combinatória são remotas. O pensamento combinatório se desenvolveu no
decorrer do tempo como consequência de inúmeros problemas que demandavam de
métodos adequados de contagem (ROSA, 1998).
Há indícios arqueológicos de que a humanidade sabe contar há, pelo menos,
50.000 anos. Assim, alguns documentos provam a presença de conhecimentos de
contagem em antigas civilizações, como, por exemplo, a China, a Mesopotâmia, a Índia
e o Egito. Sabe-se também que a contagem surgiu, inicialmente, da necessidade dos povos
resolverem situações práticas e utilitárias que envolviam processos de contagem
(BASTOS; VICTER; LOPES, 2016).
De acordo com Gerdenits (2014), nos primórdios da evolução humana, contata-se
que a humanidade possuía algum entendimento matemático relacionado com a contagem,
como, por exemplo, a contagem de rebanhos e a quantidade de membros que participavam
de uma tribo.
Nesse sentido, Bastos et al. (2016) argumentam que o primeiro processo
matemático aprendido na infância é o de contar com os dedos das mãos os objetos que
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nos cercam, procurando enumerar os elementos de um estipulado conjunto para obter o
número de seus elementos.
Nesse contexto, pode-se afirmar que a origem das operações aritméticas está
associada com os problemas de contagem, pois a:
(...) escrita veio depois da contagem, mas para a ocorrência da escrita
também houve a necessidade de criar um conjunto de símbolos e regras,
para o surgimento de palavras com sentido. Esse fato criou a
necessidade de combinações com regras ou exigiu uma boa dose de
análise combinatória (BASTOS et al., 2016, p. 15).

Nessa perspectiva, Cataldo (2013) afirma que foi a necessidade de calcular o
número de possibilidades existentes nos resultados em jogos de azar que instigou o
desenvolvimento do estudo dos métodos de contagem. Assim, Rosa (1998) argumenta
que, no século XVI, jogava-se apostando dinheiro.
Por exemplo, Girolamo Cardano (1501-1776) perdia o seu dinheiro em apostas,
desenvolvendo, assim, mais profundamente, as técnicas de contagem e combinações,
contribuindo principalmente para o desenvolvimento do cálculo das probabilidades.
Desse modo, a Análise Combinatória é concebida como uma consequência do
desenvolvimento de métodos que permitem contar, de uma maneira indireta, a quantidade
de elementos de um conjunto, que estão agrupados sob certas condições.
Nesse direcionamento, encontram-se na história inúmeras situações envolvendo
os conceitos de Análise Combinatória, como, por exemplo, o famoso problema das quatro
cores, que é o problema 79 do papiro egípcio de Rhind, bem como o quadrado mágico Lo
Shu.

1.3.1.1. Problema das Quatro Cores

Historicamente, o problema das quatro cores foi motivado por questionamentos
realizados por Francis Guthrie (1831-1899), um matemático e botânico sul-africano, que
percebeu que a maioria dos mapas encontrados nos atlas era colorida com no mínimo
quatro cores, dado que os territórios adjacentes no mapa apresentavam cores diferentes
(MACEDO; PETTY; PASSOS, 1997).
Questionando-se se era possível colorir qualquer mapa utilizando apenas quatro
cores, Guthrie escreveu para o seu irmão Frederick, solicitando que elaborasse uma
demonstração matemática que provasse porque quatro cores são suficientes para colorir
quaisquer mapas, dadas as condições de que as regiões vizinhas tivessem cores diferentes
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(MACEDO et al., 1997). Então, “Frederick encaminhou o problema para o matemático
Augusto de Morgan, seu professor, que tentou em vão demonstrar o teorema” (MACEDO
et al., 1997, p. 9).
De acordo com o Macedo et al. (1997), o desafio proposto por Guthrie ficou sem
solução por mais de um século, sendo que, algumas tentativas de resolução:
(...) tiveram aceitação por muitos anos, mas foram superadas por outras
mais abrangentes, não sendo nenhuma delas suficiente para resolver o
problema. A solução, em princípio satisfatória, foi dada por Kenneth
Apple e Wolfgan Haken, professores da Universidade de Illinois, em
1976, depois de seis anos de intensas pesquisas utilizando computador
(p. 10).

Contudo, a solução apresentada por Kenneth e Wolfgang era “longa para ser
verificada à mão e havia sempre a possibilidade de os computadores terem cometido
algum erro de difícil detecção” (SOUSA, 2001, p. 134).
Por exemplo, Silveira (2016) argumenta que, no decorrer de alguns experimentos
ao longo desses anos por meio da utilização de computadores, estudiosos chegaram à
conclusão de que é possível que todo mapa possa ser colorido com no mínimo quatro
cores, obedecida a condição de que os países vizinhos, com algum traçado de fronteira
em comum, apresentem cores diferentes.

1.3.1.2. Problema 79 do Papiro Egípcio de Rhind
A civilização egípcia antiga vivia centrada no rio Nilo e, por consequentemente
num estado de isolamento natural, resguardando-se de possíveis invasores. Devido ao
clima seco predominante na região, muitos registros dessa civilização, os denominados
papiros, foram conservados no decorrer da história (BASTOS; VICTER; LOPES, 2016).
Dentre esses papiros, existem dois principais e mais antigos que estão
relacionados com os registros matemáticos: o papiro de Rhind ou Ahmes (1650 a.C.) e o
papiro de Moscou ou Golems (1850 a.C.) (BASTOS; VICTER; LOPES, 2016). Assim,
de acordo com Bastos et al. (2016), no problema 79 do papiro de Rhind, encontram-se
um dos mais antigos documentos sobre Análise Combinatória. A figura 07 mostra o
papiro de Rhind.
Figura 07: Papiro de Rhind
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Fonte: http://www.egiptologia.org/ciencia/matematicas/papiro_rhind.htm

Para Vazquez e Noguti (2004), as regras básicas de contagem e as suas aplicações
têm sido apontadas, desde as civilizações mais antigas, por situações que destacavam a
incerta propriedade da memorização, como, por exemplo, o problema nº 79 que é
apresentado no quadro 03.
Quadro 03: Problema 79 do papiro de Rhind
Há sete casas, cada uma com sete gatos, cada gato mata sete ratos, cada rato teria
comido sete safras de trigo, cada qual teria produzido sete hekat 20 de grãos; quantos
itens têm ao todo?
Fonte: Vazquez e Noguti (2004)

Na perspectiva de um raciocínio combinatório, a resolução do problema 79 sugere
o emprego de dois princípios utilizados com frequência na resolução de problemas de
Análise Combinatória: o princípio aditivo e princípio multiplicativo.
Por exemplo, Bastos et al. (2016) comentam que a união do conjunto das casas
com o conjunto dos gatos pode ser calculada mediante a operação: 7 + 49 = 56. Por outro
lado, o número de ratos deve ser calculado através do produto: 7∙7∙7 = 343.

1.3.1.3. Quadrado Mágico Lo Shu
De acordo com Vazquez e Noguti (2004), o problema mais antigo que
correlaciona a teoria dos números com a Análise Combinatória 21, é o da constituição de
quadrados mágicos. Nesse sentido, os “quadrados mágicos (de ordem n) [são] um arranjo
20

Hekat é uma unidade de medida de grãos, utilizada no Egito Antigo, que equivale a 4,8 litros (VAZQUEZ;
NOGUTI, 2004).
21
Durante muito tempo, o conceito de cálculo combinatório foi considerado completamente desconectado
do cálculo aritmético (VAZQUEZ; NOGUTI, 2014).
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de números 1, 2,3 ... n2 em um quadrado n x n de forma que cada linha, coluna e diagonal
deste quadrado possua a mesma soma” (p. 2).
Os quadrados mágicos consistem, desde as épocas remotas, um desafio que seduz
a todos. Considera-se que os chineses foram os primeiros que descobriram as suas
propriedades e, provavelmente, foram os inventores do primeiro quadrado mágico
denominado de Lo Shu, que data do século I d.C. (SANTINHO; MACHADO, 2006).
Em concordância com a lenda, o imperador da antiga China, Yu (2800 a.C.),
estava meditando às margens do Rio Lo no momento em que emergiu uma tartaruga, que
era considerado como um animal sagrado, pois trazia estranhas marcas em seu casco
(SANTINHO et al., 2006).
Ao reproduzir as marcas utilizando barbantes com nós, Yu percebeu que as marcas
poderiam ser transformadas em números que, quando dispostos numa tabela somavam
quinze em todas as direções (SANTINHO et al., 2006). A figura 08 mostra uma
representação do diagrama construído no casco da tartaruga e a sua relação com o
quadrado mágico Lo Shu.
Figura 08: Diagrama e quadrado mágico Lo Shu

Fonte: Vazquez e Noguti (2004)

Para esse quadrado mágico foi atribuída uma peculiaridade mística, pois se
pensava que era o símbolo que combinava os elementos básicos formadores do universo.
Assim, os números pares foram associados ao Yin, considerado pelos chineses como o
princípio feminino (SANTINHO et al., 2006). Os números ímpares foram associados com
o Yang, concebido como o princípio masculino. O número 5 (cinco) ao centro do
quadrado corresponde a Terra e ao seu redor os quatro elementos principais: a água 1
(um) e 6 (seis), o fogo 2 (dois) e 7 (sete), a madeira 3 (três) e 8 (oito), os metais 4 (quatro)
e 9 (nove) a mística (SANTINHO et al., 2006).
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Nesses três episódios observa-se a aplicação do pensamento combinatório no
processo de resolução de cada problema no decorrer da história. Assim, de acordo com
Morgado, Carvalho, Carvalho e Fernandez (1991), a:
(...) Análise Combinatória teve um crescimento explosivo nas últimas
décadas. A importância dos problemas de enumeração tem crescido
enormemente, devido às necessidades de teorias dos grafos, em análise
combinatória de algoritmos, dentre outros estudos (p. 05).

Por conseguinte, o raciocínio combinatório surgiu como um novo campo da
Matemática em fins do século XVII, consolidando-se a partir do surgimento de notáveis
publicações, como, por exemplo, o livro Dissertatio de Arte Combinatória, escrito em
1666, por Leibniz, que descreveu a Análise Combinatória como o estudo da colocação,
ordenação e escolha de objetos.
No princípio do século XIX ainda não havia uma definição precisa para a
utilização dos termos arranjo e permutação, contudo, Leibniz caracterizava as
permutações por variações, cuja expressão é empregada, atualmente, para indicar arranjos
(VAZQUEZ; NOGUTI, 2004). De acordo com Rosa (1998):
A partir de meados do século XVIII, a Análise Combinatória passou a
ser utilizada em vários ramos da Matemática como Estatística, Álgebra,
Probabilidade, Lógica, etc. e em outras áreas do conhecimento humano
como Biologia Molecular, Programação de Computadores, Economia,
Teoria da Programação para o bom Funcionamento da Empresa, etc. (p.
4).

Nesse direcionamento, Vazquez e Noguti (2004) argumentam que, atualmente, a
Análise Combinatória pode ser considerada como uma base importante para o
desenvolvimento de várias teorias matemáticas, como, por exemplo, a teoria das
probabilidades e determinantes, a teoria dos números, a teoria dos grupos e a topologia.
Desse modo, Rosa (1998) afirma que, além de estar presente em diferentes ramos
da Matemática, a Análise Combinatória também está presente em ciências diversas,
como, por exemplo, a Física, a Química, a Biologia, a Economia e os Esportes.

1.3.2. Análise Combinatória nos Documentos Oficiais
Os PCN (BRASIL, 1998) destacam a relevância do raciocínio combinatório no
ensino da matemática como uma forma de apoiar os alunos na tomada de providências e
na compreensão de situações que requerem a aplicação desse raciocínio, bem como para
facilitar a compreensão de situações envolvendo a Probabilidade e a Estatística (ALVES,
2012).
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De acordo com os PCN+22 (BRASIL, 2002), o raciocínio combinatório é um modo
de pensamento matemático que auxilia na determinação do modo mais conveniente de
organizar os números ou as informações com o objetivo de enumerar os possíveis casos.
Nesse contexto, o processo de ensino e aprendizagem da Análise Combinatória,
no Ensino Médio, não deve se reduzir ao cumprimento de uma lista de fórmulas, mas a
um processo que priorize a construção do raciocínio combinatório por meio da exploração
e da investigação de diversas situações-problema propostas em sala de aula (SILVEIRA,
2016).
No que se refere à relação entre os conceitos de Análise Combinatória e
Probabilidade, os PCN+ (BRASIL, 2002) abordam que a:
Contagem, ao mesmo tempo em que possibilita uma abordagem mais
completa da probabilidade por si só, permite também o
desenvolvimento de uma nova forma de pensar em Matemática
denominada raciocínio combinatório. Ou seja, decidir sobre a forma
mais adequada de organizar números ou informações para poder contar
os casos possíveis não deve ser aprendido como uma lista de fórmulas,
mas como um processo que exige a construção de um modelo
simplificado e explicativo da situação (p. 126).

Por conseguinte, ao se propor um ensino de Análise Combinatória que estimule
os alunos para o desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas ao invés de
valorizar a reprodução mecânica de fórmulas previamente apresentadas pelos professores,
os PCN+ (BRASIL, 2002) também discutem que as:
(...) fórmulas devem ser consequência do raciocínio combinatório
desenvolvido frente à resolução de problemas diversos e devem ter a
função de simplificar cálculos quando a quantidade de dados é muito
grande. Esses conteúdos devem ter maior espaço e empenho de trabalho
no Ensino Médio, mantendo de perto a perspectiva da resolução de
problemas aplicados para se evitar a teorização excessiva e estéril (p.
126).

Nesse sentido, Silveira (2016) afirma que é indispensável que os professores
incentivem a criatividade dos alunos, envolvendo-os em situações que conduzam a um
aprendizado por meio da discussão de situações-problema que os direcionem ao
desenvolvimento das habilidades necessárias para a sua formação. De acordo com os PCN
(BRASIL, 1998), no Ensino Fundamental, os conceitos de Análise Combinatória são
apresentados no bloco de conteúdo de Tratamento de Informação.
Assim, Silveira (2016) afirma que, nesse estágio de ensino, os alunos
desenvolvem a familiarização com a contagem de agrupamentos, de modo informal e
22

A sigla PCN+ se refere a um documento oficial do MEC que possui orientações complementares aos
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2002).
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direto, como, por exemplo, construindo uma lista de todos os agrupamentos possíveis de
quatro carros em quatro vagas num estacionamento para, depois, contá-las. Desse modo,
os objetivos dos PCN de Matemática (BRASIL, 1998), ao apresentarem o tema contagem
são:
(...) levar o aluno a lidar com situações que envolvam diferentes tipos
de agrupamentos que possibilitem o desenvolvimento do raciocínio
combinatório e a compreensão do princípio multiplicativo para sua
aplicação no cálculo de probabilidades (p. 52).

Então, conforme esses PCN (BRASIL, 1998), a resolução de problemas
envolvendo Análise Combinatória no Ensino Fundamental:
(...) coloca o aluno diante de situações em que é necessário agrupar
objetos, em diferentes quantidades, caracterizando os agrupamentos
feitos. Ao tentar solucionar essas situações, ele poderá aperfeiçoar a
maneira de contar os agrupamentos e desenvolver, assim, o raciocínio
combinatório. Consequentemente, poderá desenvolver maior segurança
e criatividade para enfrentar situações-problema de caráter aleatório,
que dependem de uma contagem sistematizada, e dispor de uma
ferramenta útil e motivadora para a aprendizagem da probabilidade e
estatística (p. 137).

Desse modo, os PCN+ (BRASIL, 2002) propõem que o trabalho proposto em sala
de aula com os conceitos de Análise Combinatória sejam desenvolvidos por meio da
resolução de problemas. Nesse sentido, esses “conteúdos devem ter maior espaço e
empenho de trabalho no Ensino Médio, mantendo de perto a perspectiva da resolução de
problemas aplicados para se evitar a teorização excessiva e estéril” (p. 127).
Nesse direcionamento, os PCN (BRASIL, 1998) enfatizam a importância da
Análise Combinatória para os alunos do Ensino Médio, pois os auxiliam no
desenvolvimento de:
(...) habilidades de descrever e analisar um grande número de dados,
realizar inferências e fazer predições com base numa amostra da
população, aplicar as ideias de probabilidade e combinatória a
fenômenos naturais e do cotidiano são aplicações da Matemática em
questões do mundo real que tiveram um crescimento muito grande e se
tornaram bastante complexas (p. 257).

Consequentemente, Rosa e Orey (2017) argumentam sobre a necessidade de
aproximar os conhecimentos matemáticos do cotidiano dos alunos para mostrar que esse
campo de estudo é aplicável em sua vida diária e que também tem relação com os
conteúdos matemáticos curriculares aprendidos em salas de aula.
A Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2018) é o documento
curricular atual, de caráter normativo, que define o conjunto orgânico e progressivo de
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e
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modalidades da Educação Básica. Por exemplo, com relação à Análise Combinatória,
esse documento propõe que os problemas de contagem no Ensino Fundamental devem:
(...) inicialmente, estarem restritos àqueles cujas soluções podem ser
obtidas pela descrição de todos os casos possíveis, mediante a utilização
de esquemas ou diagramas, e, posteriormente, àqueles cuja resolução
depende da aplicação dos princípios multiplicativo e aditivo (p. 275).

Esse documento também propõe as habilidades de Análise Combinatória a serem
desenvolvidas no 4º ano, 5º ano e 8º ano do Ensino Fundamental. É previsto que os
conceitos de Análise Combinatória serão trabalhados nessas séries de acordo com as
informações detalhadas a seguir.
•

4º ano: A Análise Combinatória é apresentada na Unidade Temática Números
em forma de problemas de contagem. Espera-se que os alunos desenvolvam a
habilidade de resolver problemas “com suporte de imagem e/ou material
manipulável, problemas simples de contagem, com a determinação do número
de agrupamentos possíveis ao se combinar cada elemento de uma coleção com
todos os elementos da outra” (BRASIL, 2018, p. 291).

•

5º ano: A Análise Combinatória é apresentada na Unidade Temática:
Números. Os conceitos de Análise Combinatória são trabalhados na forma de
problemas de contagem. Espera-se que os alunos adquiram as habilidades de
resolver e elaborar problemas de contagem de fácil compreensão, que
envolvam “o princípio multiplicativo, como a determinação do número de
agrupamentos possíveis (...) por meio de diagramas de árvore ou por tabelas”
(BRASIL, 2018, p. 295).

•

8º ano: O princípio multiplicativo da contagem é apresentado na Unidade
Temática: Números. Ao final do trabalho com a Análise Combinatória esperase que os alunos sejam capacidades de “resolver e elaborar problemas de
contagem cuja resolução envolva a aplicação do princípio multiplicativo”
(BRASIL, 2018, p. 313).

A proposta da BNCC para o Ensino Médio (BRASIL, 2018) mostra que o papel
das escolas na formação de jovens críticos, criativos, autônomos e responsáveis é:
(...) proporcionar experiências e processos que lhes garantam as
aprendizagens necessárias para a leitura da realidade, o enfrentamento
dos novos desafios da contemporaneidade (sociais, econômicos e
ambientais) e a tomada de decisões éticas e fundamentadas. O mundo
deve lhes ser apresentado como campo aberto para investigação e
intervenção quanto a seus aspectos políticos, sociais, produtivos,
ambientais e culturais, de modo que se sintam estimulados a equacionar
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e resolver questões legadas pelas gerações anteriores – e que se refletem
nos contextos atuais –, abrindo-se criativamente para o novo (p. 463).

Nesse direcionamento, no que se refere às habilidades a serem desenvolvidas no
ensino de Matemática, a BNCC (BRASIL, 2018), discorre que com relação às
aprendizagens adquiridas:
(...) no Ensino Médio o foco é a construção de uma visão integrada da
Matemática, aplicada à realidade, em diferentes contextos.
Consequentemente, quando a realidade é a referência, é preciso levar
em conta as vivências cotidianas dos estudantes do Ensino Médio –
impactados de diferentes maneiras pelos avanços tecnológicos, pelas
exigências do mercado de trabalho, pelos projetos de bem viver dos
seus povos, pela potencialidade das mídias, entre outros. Nesse
contexto, destaca-se ainda a importância do recurso a tecnologias
digitais e aplicativos tanto para a investigação matemática como para
dar continuidade ao desenvolvimento do pensamento computacional,
iniciado na etapa anterior (p. 528).

Portanto, de acordo com a BNCC (BRASIL, 2018), supõe-se que, ao final do
Ensino Médio, os alunos sejam capazes de elaborar e resolver “problemas de contagem
envolvendo diferentes tipos de agrupamentos de elementos, por meio dos princípios:
multiplicativo e aditivo, recorrendo às estratégias diversas como o diagrama de árvore”
(BRASIL, 2018, p. 546).
De acordo com a BNCC (BRASIL, 2018), é importante promover o
desenvolvimento de outras habilidades que estão relacionadas com a resolução e
elaboração de problemas que envolvem o cálculo da probabilidade de eventos aleatórios,
a identificação e a descrição do espaço amostral, bem com a realização da contagem das
possibilidades.
O Currículo Básico Comum do Ensino Fundamental (Anos Finais) de Minas
Gerais – CBC/EF (MINAS GERAIS, 2014), apresenta aos professores das escolas
estaduais de Minas Gerais, as orientações pedagógicas com o objetivo de contribuir com
os seus trabalhos docentes. É importante destacar que:
Por meio deste Currículo Básico Comum, queremos contribuir com os
professores na realização do trabalho pedagógico na escola,
compartilhar seus esforços diários de fazer com que os alunos
consolidem as competências fundamentais de que necessitam para
avançar em seus estudos, com sucesso, desenvolvendo habilidades
intelectuais e criando atitudes e comportamentos necessários para a vida
cidadã (MINAS GERAIS, 2014, p. 5).

Por exemplo, acerca da Análise Combinatória, esse documento propõe que no
estudo inicial de problemas de contagem é essencial que os:
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(...) alunos percebam a necessidade de técnicas que vão além da simples
enumeração dos objetos a serem contados. Uma estratégia que pode
ajudar no convencimento dessa necessidade é iniciar com a
apresentação de problemas simples que exijam alguma forma de
organização ou método que facilite a contagem desejada (p. 36).

Esse documento também determina as habilidades de resolução de problemas que
envolvam o princípio fundamental da contagem que devem ser desenvolvidas no eixo
números e operações/álgebras e funções e no eixo de conteúdo denominado de princípio
fundamental da contagem. A proposta desse documento é que essas habilidades sejam
desenvolvidas nos quatros anos finais do Ensino Fundamental23 (MINAS GERAIS,
2014).
O Currículo Básico Comum do Ensino Médio de Minas Gerais – CBC/EM
(MINAS GERAIS, 2011) mostra que as propostas matemáticas curriculares apresentadas
para os Ensinos Fundamental e Médio têm como objetivo proporcionar o
desenvolvimento da criatividade dos alunos, bem como sugerir aos professores que
tornem a sala de aula um espaço para a exposição de dúvidas, observações, possibilitando
o relato das atividades desenvolvidas de maneira escrita ou verbal.
Esse documento também propõe que as habilidades de contagem sejam abordadas
no decorrer dos três anos do Ensino Médio, como, por exemplo:
•

1º ano: esse ano corresponde à “formação básica, quando são apresentados
conceitos e métodos que constam de todos os temas estruturadores do CBC de
Matemática” (p. 10). A Análise Combinatória é apresentada no Eixo Temático
I: números, contagem e análise de dados. O tópico princípio multiplicativo
aparece inserido no tema contagem. Espera-se que os alunos desenvolvam a
habilidade de resolver problemas “elementares de contagem utilizando o
princípio multiplicativo” (MINAS GERAIS, 2011, p. 11).

•

2º ano: esse ano corresponde ao aprofundamento, pois são apresentadas
situações com um maior estágio de complexidade com a introdução de novos
tópicos e conceitos. A abordagem relacionada com os conceitos de Análise
Combinatória aparece no Eixo Temático IV: números, contagem e análise de
dados. Os tópicos relacionados com o princípio multiplicativo, arranjos,

23

De acordo com o Art. 28 da Resolução SEE/MG nº 2197/2012, o Ensino Fundamental, com duração de
nove anos, estrutura-se em 4 (quatro) ciclos de escolaridade, considerados como blocos pedagógicos
sequenciais: ciclo de alfabetização, com duração de 3 (três) anos de escolaridade, 1º, 2º e 3º ano; ciclo
complementar, com a duração de 2 (dois) anos de escolaridade, 4º e 5º ano; ciclo intermediário, com
duração de 2 (dois) anos de escolaridade, 6º e 7º ano; ciclo de consolidação, com duração de 2 (dois) anos
de escolaridade, 8º e 9º ano (MINAS GERAIS, 2014).
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combinações e permutações sem repetição aparecem inseridos no tema
contagem. Espera-se que os alunos adquiram as habilidades de solucionar
problemas utilizando o princípio multiplicativo, identificar situações em que
os agrupamentos são reconhecidos pela ordem de seus elementos e aplicar os
conceitos de arranjos, combinações e permutações na resolução de problemas
(MINAS GERAIS, 2011).
•

3º ano: esse ano corresponde à “complementação de formação, quando a
escola poderá eleger os tópicos complementares, dentre os quais, os sugeridos
no CBC” (MINAS GERAIS, 2011, p. 10). Os conceitos de Análise
Combinatória são abordados no Eixo Temático VII: números, contagem e
análise de dados. Os tópicos de arranjos, combinações com repetições e
permutações cíclicas são tratados no tema contagem. Ao final do trabalho com
os conceitos de Análise Combinatória, espera-se que os alunos sejam capazes
de resolver “problemas que envolvam arranjos, combinações e permutações
com repetições e permutações cíclicas” (MINAS GERAIS, 2011, p. 16).

De acordo com o CBC/EM (MINAS GERAIS, 2011), as aulas de Análise
Combinatória devem priorizar o desenvolvimento do raciocínio combinatório dos alunos.
Desse modo, é importante ressaltar que uma:
(...) aula de Análise Combinatória deve enfatizar a resolução de
problemas; a parte teórica é praticamente inexistente. Problemas com
contextualização geométrica podem ser acompanhados da confecção
dos objetos que satisfazem as condições pedidas e que envolvam um
número pequeno de casos. Como exemplos, citamos as maneiras de
colorir um mapa simples com cores distintas, o número de diagonais de
um polígono qualquer, maneiras de colorir um cubo com cores distintas
ou usando apenas duas cores. Pode-se estimular a listagem de situações
pequenas de modo atraente, enfatizando aspectos de simetria e boa
diagramação. Como exemplos, citamos número de maneiras de colocar
bolas em caixas, comissões que se podem fazer com um dado número
de pessoas (p. 19).

Por conseguinte, o CBC-EM (MINAS GERAIS, 2011) mostra que os resultados
do estudo de Análise Combinatória transcendem o âmbito exclusivo da Matemática. Por
exemplo, como os entes matemáticos utilizados nessa disciplina são os números naturais
e as suas operações elementares, os métodos de pensamento utilizados, que são de caráter
geral e formativo, apresentam-se de maneira clara e despojada de complicações teóricas,
conceituais ou notacionais.
Esse documento também mostra que essa abordagem propicia aos alunos o
exercício de competências fundamentais, como, por exemplo, o planejamento de
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estratégias de resolução de problemas, a divisão de problemas em casos, a análise
envolvendo números pequenos que direciona à generalização e à crítica dos resultados
obtidos. Assim, os reflexos positivos desse exercício são imediatos no desempenho
escolar global e nas práticas cotidianas.
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CAPÍTULO II

BUSCANDO UMA FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA BASEADA NA
TEORIA FUNDAMENTADA NOS DADOS

Esse capítulo descreve a natureza qualitativa desse estudo, que procura identificar
e analisar as contribuições que a Modelagem Matemática pode oferecer para o
desenvolvimento dos conteúdos de Análise Combinatória por meio de sua perspectiva
Sociocrítica.
Para alcançar esse objetivo, entre os vários designs metodológicos, o professorpesquisador e o seu orientador optaram pela utilização da metodologia da Teoria
Fundamentada nos Dados24 (Grounded Theory) proposta por Glaser e Strauss (1967).
Essa teoria pode ser considerada como uma espécie de metodologia indutiva25, que é
aplicada no desenvolvimento de uma teoria fundamentada que emerge dos dados, que são
sistematicamente coletados e analisados (STRAUSS; CORBIN, 1990).
Nesse design metodológico, os resultados também são interpretados de uma
maneira sistemática, pois visa possibilitar a produção de um modelo metodológico
fundamentado teoricamente. Essa metodologia amplia, durante as fases analítica e
interpretativa dessa pesquisa, a interação constante entre a coleta e a análise dos dados e
a interpretação dos resultados que serão obtidos nesse estudo (STRAUSS; CORBIN,
1990).
Todavia, destaca-se que, apesar de que essa pesquisa seja de natureza qualitativa,
a estatística descritiva também será utilizada para a sistematização das informações
obtidas nos instrumentos de coletas de dados, mediante a elaboração de gráficos e quadros
para a apresentação dos dados brutos que serão coletados durante a condução do trabalho
de campo desse estudo. Logo, de acordo com Glaser e Strauss (1967), a Teoria
Fundamentada, originalmente qualitativa, também pode ser empregada numa abordagem

24

A Teoria Fundamentada nos Dados foi desenvolvida pelos sociólogos Barney Glaser e Anselm Strauss, a
partir de estudos produzidos na Universidade da Califórnia, em São Francisco, nos Estados Unidos, entre
1965 e 1967. Esses estudos resultaram a publicação do livro intitulado The Discovery of Grounded Theory,
em 1967. Esses estudiosos, com tradições filosóficas e pesquisas diferentes, uniram os seus conhecimentos
e experiências para que pudessem desenvolver uma abordagem metodológica de pesquisa inovadora,
contrapondo as noções consensuais sobre a pesquisa quantitativa reinante nessa época (VOLKMER, 2016).
25
Na metodologia indutiva, os códigos preliminares e as categorias conceituais emergem dos dados brutos
ao invés de serem codificados e categorizados a priori antes da coleta realizada no trabalho de campo
(PATTON, 1990).
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quantitativa para a análise dos dados e a interpretação dos resultados obtidos em pesquisas
de caráter qualitativo.
Desse modo, os pesquisadores analisam os dados e interpretam os resultados com
o propósito de compreender uma determinada problemática. Essa abordagem propicia o
entendimento de como e por que os participantes de uma investigação procedem de uma
determinada maneira. Assim, os pesquisadores podem entender como esses participantes
entendem um fenômeno ou uma situação-problema de acordo com a própria visão de
mundo (GLASER; STRAUSS, 1967).
Assim, conforme os pressupostos da Teoria Fundamentada, os instrumentos
utilizados na coleta de dados foram dois questionários (um inicial e outro final), o diário
de campo do professor-pesquisador, uma entrevista semiestruturada e 04 (quatro) blocos
de atividades do registro documental relacionados com as etapas e fases da modelagem.
Dessa maneira, a pesquisa de natureza qualitativa colaborou para uma melhor
compreensão do fenômeno estudado nessa pesquisa. Logo, os procedimentos
metodológicos foram desencadeados a partir da análise dos dados coletados nos
instrumentos e também pelo contato direto e interativo do professor-pesquisador com os
participantes desse estudo. Então, a pesquisa qualitativa pode:
(...) ser concebida como uma trajetória circular em tono do que se deseja
compreender, não se preocupando única e exclusivamente com [os]
seus princípios, leis e generalizações, mas sim focando nos elementos
que se constituem significativos para o pesquisador (JAVARONI;
SANTOS; BORBA, 2001, p.198).

Esse ambiente possibilitou ao professor-pesquisador verificar se as informações
que foram obtidas no trabalho de campo possuem relação direta com a problemática desse
estudo, pois de acordo com Patton (1990), em uma abordagem qualitativa, os
pesquisadores aprofundam-se no entendimento dos eventos que estudam e que estão
relacionados com as ações dos indivíduos e dos grupos em seu contexto sociocultural.
Nesse sentido, essa pesquisa foi conduzida de acordo com a ótica dos participantes
e da problemática a ser estudada, sem a preocupação com a sua representatividade
numérica, com as suas generalizações estatísticas e nem com as relações de causa e efeito
que são característica de um estudo quantitativo (PATTON, 1990).
Assim, o foco dessa pesquisa qualitativa estava relacionado com o entendimento
e a interpretação das informações e dos discursos vigentes nos dados, pois esse tipo de
investigação depende da relação entre os observadores e os observados. Logo,
D’Ambrosio (2006) argumenta que essa metodologia repousa a respeito da interpretação
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dos dados com a utilização de várias técnicas de análise de discurso. Por conseguinte, o
professor-pesquisador buscou responder a questão de investigação dessa pesquisa
qualitativa:
Como a perspectiva Sociocrítica da Modelagem Matemática pode contribuir
para o desenvolvimento dos conceitos de Análise Combinatória de alunos do
2º ano do Ensino Médio de uma escola particular da região do Vale do Rio
Doce?
Então, o principal objetivo da realização desse estudo estava relacionado com a
identificação e a análise das possíveis contribuições que a Modelagem Matemática pode
oferecer para o desenvolvimento dos conteúdos de Análise Combinatória por meio de sua
perspectiva Sociocrítica.

2.1. Contextualização da Escola

Essa pesquisa foi realizada em uma escola particular no Vale do Rio Doce, na
região leste do estado de Minas Gerais. Essa escola oferece a Educação Infantil e os
Ensinos: Fundamental I, Fundamental II e Médio. A escola possuía, no ano letivo de
2018, 459 alunos matriculados, sendo 84 na Educação Infantil, 194 no Ensino
Fundamental I, 129 no Ensino Fundamental II e 52 no Ensino Médio.
No turno matutino as turmas oferecidas são de Ensino Fundamental II e Ensino
Médio, sendo uma turma para cada ano. No turno vespertino são oferecidas as turmas da
Educação Infantil (uma turma de cada ano) e Ensino Fundamental I (duas turmas de cada
ano) e algumas atividades para o Ensino Médio, como, por exemplo, aulas na terça-feira
e avaliações em dois dias da semana.
No decorrer do trimestre letivo, há quatro simulados que são aplicados às quintasfeiras. Contudo, um desses simulados é aplicado em dois sábados letivos no decorrer do
trimestre, sendo que contém todas as disciplinas curriculares. Há também a aplicação de
4 (quatro) avaliações institucionais às quintas-feiras.
A estrutura física dessa escola é composta por 23 salas de aula, uma biblioteca,
um laboratório de informática, um laboratório de Ciências, uma sala de Robótica, dois
salões multimídias para conferências e palestras, uma sala de reprografia, um ginásio
poliesportivo, duas quadras, duas piscinas e uma cantina para lanche dos alunos.
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A escola também possui uma sala para os professores, uma para a direção, duas
para a supervisão pedagógica, uma para a assistência social e uma sala destinada ao
atendimento nos setores de orientação pedagógica e psicológica. Os atendimentos nesses
setores acontecem semanalmente às segunda e sextas, no horário letivo. O suporte aos
alunos, pais, responsáveis e professores é realizado mediante um agendamento prévio
com a secretária na recepção do colégio.
Como essa instituição escolar pertence à rede particular de ensino, os alunos não
realizam avaliações externas como ocorre em escolas públicas. Atualmente, a coleta de
dados de resultantes das avaliações externas é realizada com base nos micro dados do
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que está disponível no site do Instituo
Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP).
De acordo com os resultados do ENEM26, realizado em 2017, essa escola ocupou
o 7º lugar na cidade de Governador Valadares, o 469º no estado de Minas Gerais e o 2354º
no ranking nacional.
É importante ressaltar que, nessa escola, nos 2º e 3º anos do Ensino Médio, a
disciplina de Matemática é dividida em duas frentes: Matemática 1 e Matemática 2. Na
frente Matemática 1 são trabalhados os conteúdos de: Trigonometria na Circunferência,
Matrizes, Determinantes, Sistemas Lineares. Na frente Matemática 2 são trabalhados os
conteúdos relacionados com os tópicos de Geometria Plana e Espacial e a Análise
Combinatória e Probabilidade.
Dessa maneira, em virtude do estudo da temática dessa investigação, o professorpesquisador ministrou os conteúdos matemáticos da frente Matemática 2 nesses dois anos
do Ensino Médio. Assim, foi acordado entre o professor-pesquisador e a supervisora
pedagógica da escola, que o conteúdo de Análise Combinatória seria trabalhado a partir
das atividades propostas durante o trabalho de campo desse estudo.

2.2. Participantes
Os participantes desse estudo foram: 18 alunos do segundo ano do Ensino Médio
matriculados em uma escola particular e um professor de Educação Física que leciona em
uma universidade, sendo que ambas as instituições de ensino estão localizadas em uma
cidade do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

26

Disponível em: https://www.resultadosenem.com.br/app. Acessado em 19 de Dezembro de 2018.
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2.2.1. Alunos Participantes
O professor-pesquisador leciona na escola, no qual essa pesquisa foi conduzida,
desde o mês de Fevereiro de 2004, sendo que, no ano letivo de 2018, ministrou aulas de
matemática para as turmas do 7º ano e do 9º ano do Ensino Fundamental II e, também,
nos três anos do Ensino Médio.
Nos segundo e terceiro anos do Ensino Médio, a disciplina de Matemática é
dividida em duas frentes, sendo que, o professor-pesquisador é responsável pela frente
Matemática II, que corresponde aos conteúdos relacionados com os tópicos de Geometria
Plana e Espacial, Análise Combinatória e Probabilidade no 2º ano e aos conteúdos
revisionais, de Geometria Analítica e Estatística no 3º ano.
Os participantes desse estudo foram os 1827 alunos do segundo Ano do Ensino
Médio de uma escola particular no Vale do Rio Doce, na região leste do estado de Minas
Gerais. De acordo com as respostas dadas para a primeira questão do questionário inicial,
desses 18 participantes, 15 têm 16 anos, 2 (dois) têm 17 anos e 1 (um) tem 19 anos. O
gráfico 01 mostra a idade dos participantes desse estudo.
Gráfico 01: Idade dos participantes

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

As respostas dadas para a questão 1 desse questionário também mostram que 10
participantes são do sexo masculino enquanto 8 (oito) são do sexo feminino. O gráfico 02
mostra o sexo dos participantes desse estudo.

27

Todos os alunos do segundo ano do ensino médio aceitaram participar dessa pesquisa, conforme a sua
assinatura de autorização no TALE e a de seus pais e/ou responsáveis no TCLE.
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Gráfico 02: Sexo dos participantes

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

De uma maneira geral, esses participantes pertencem à classe média, possuindo
um poder aquisitivo considerável. As respostas dadas para a questão 2: Renda Familiar
em Reais, mostram que: 12 participantes possuem renda familiar acima de R$ 4.300,00;
1 (um) participante possui renda familiar de R$ 2.501,00 a R$ 4.300,00; 2 (dois)
participantes possuem renda familiar de R$ 1501,00 a R$ 2500,00, 2 (dois) participantes
possuem renda familiar de R$ 955,00 a R$ 1500,00 enquanto um dos participantes não
declarou a renda familiar. O gráfico 03 mostra a renda familiar em reais dos participantes
desse estudo.
Gráfico 03: Renda familiar em reais

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Com relação aos motivos que direcionaram os participantes a escolherem essa
escola para cursar o Ensino Médio, a análise das respostas dadas para a questão 3:
Qual(ais) motivo(s) o(a) levaram a escolher esta escola para cursar o Ensino Médio?,
mostra que as razões mais citadas pelos participantes foram: a) a escola é situada próxima
à suas residências, b) a qualidade do ensino e c) o fato de muitos estudarem nessa escola
desde o ensino fundamental.
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Por exemplo, o participante M7 afirmou que o “Colégio Nossa Senhora de
Lourdes, em que estudo, é próximo à minha casa pelo fato de ambos situarem-se no
mesmo bairro, (...), e o mesmo ser excelente”.
O participante M5 comentou que “um dos motivos que me levaram a escolher essa
escola para cursar o Ensino Médio foram: ensino, atenção ao aluno e o fato de eu ter feito
o ensino fundamental aqui” enquanto a participante F10 respondeu que “desde pequena
eu estudo no mesmo colégio e, até então, decidi continuar nela”. O gráfico 04 mostra os
motivos que motivaram os participantes a escolherem a escola para cursar o Ensino
Médio.

Gráfico 04: Motivos que direcionaram a escolha da escola

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

O contato constante do professor-pesquisador com essa turma, pelo fato de serem
os seus alunos no ano letivo de 2018, bem como por meio de sua observação em sala de
aula; esse profissional verificou que a sua maioria é participativa, bem como interessada
nas aulas de matemática.
No entanto, ressalta-se que, de acordo com as observações do professorpesquisador, esses alunos também apresentam algumas dificuldades na compreensão de
alguns conceitos matemáticos, principalmente, com relação à abstração matemática.
É importante enfatizar que, para assegurar o sigilo com relação à identificação dos
alunos participantes desse estudo, foram utilizados números adjacentes às letras M e F
que identificaram os alunos de um mesmo sexo, como, por exemplo: M para masculino
com numeração ímpar e F para o feminino com numeração par.
Assim, essa codificação foi realizada da seguinte maneira: M1, M3, ..., M15 e F2,
F4... F14. Essa numeração obedeceu a uma ordem aleatória, elaborada pelo professor-
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pesquisador, sendo diferente da ordenação alfabética constante no diário de classe da
disciplina na qual os alunos estavam matriculados.

2.2.2. Professor de Educação Física Participante
O professor de Educação Física participante28 desse estudo tem 40 anos e nasceu
em Coronel Fabriciano, no estado de Minas Gerais. Esse profissional possui graduação
em Educação Física, Licenciatura/Bacharelado, tendo se graduado em 2003, pelo Centro
Universitário do Leste de Minas Gerais (UNILESTE), na cidade de Ipatinga em Minas
Gerais.
Esse participante também possui uma pós-graduação lato-sensu, especialização
em Treinamento Individualizado e Prescrição de Atividades Físicas para Grupos
Especiais, que foi concluída em 2005 pelo Centro Universitário de Volta Redonda
(UNIFOA), na cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro.
Esse participante é professor do curso de graduação em Educação Física em uma
universidade do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais desde o ano de 2010. O seu interesse
pela Educação Física se relaciona com o interesse pelo esporte. De acordo com
informações obtidas por esse professor, quando jovem também atuou como atleta de
futebol, atribuindo esse fato ao seu interesse pela área esportiva.
É necessário enfatizar que, para assegurar o sigilo com relação à identificação do
professor de Educação Física participante, foi utilizado o algarismo 1 adjacente à letra P.
Nesse estudo, as falas desse professor serão identificadas pelo código P1.

2.3. Design Metodológico: Teoria Fundamentada nos Dados
O design metodológico que será empregado nesse estudo é uma adaptação da
Teoria Fundamentada nos Dados, pois não haverá a elaboração da categoria seletiva e
nem a redação de uma teoria emergente.

28

Esse estudo é uma investigação que também foi conduzida externamente à escola, em academias,
caracterizando, assim, o seu aspecto interdisciplinar. Por essa razão, um dos participantes desse estudo é
um professor de Educação Física, que foi convidado a participar dessa investigação para fornecer para os
alunos participantes os elementos técnicos do campo de estudo da Educação Física com relação ao processo
de elaboração de fichas de prescrição de treinos das academias. Esse professor também contribuiu com esse
estudo por meio de sua participação em uma entrevista semiestruturada que teve como objetivo buscar
informações sobre a elaboração das fichas de prescrição de treino nas academias, bem como verificar se,
na formação de professores de Educação Física, existe também o desenvolvimento do conhecimento
matemático, especificamente, sobre o estudo de conceitos relacionados com a Análise Combinatória.
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Nesse sentido, é importante ressaltar que um dos objetivos desse estudo está
relacionado com a compreensão de sua problemática para responder a questão de
investigação proposta e não com a redação de uma teoria emergente baseada na análise
dos dados brutos que compõem a amostragem teórica desse estudo.
De acordo com esse contexto, a Teoria Fundamentada nos Dados é compreendida
como uma “metodologia de natureza exploratória que enfatiza a geração e o
desenvolvimento de teorias que especificam o fenômeno e as condições para a sua
manifestação” (GASQUE, 2007, p. 90).
O propósito central dessa teoria é analisar os dados brutos coletados em variados
instrumentos no sentido de obter uma resposta para a questão de investigação. Dessa
maneira, esse design metodológico visa compreender o conhecimento que os
participantes possuem no tocante à problemática desse estudo.
De acordo com os pressupostos metodológicos dessa teoria, os pesquisadores
analisam os dados brutos para que sejam capazes de elaborar uma teoria emergente sobre
a problemática estudada utilizando a “sistemática observação, comparação, classificação
e análise de similaridades e dissimilaridades” (FRAGOSO; RECURO; AMARAL, 2011,
p. 83) das informações que, a posteriori, serão interpretadas.
Logo, na Teoria Fundamentada, a problemática investigada é desenvolvida
através da coleta e análise sistemática dos dados e interpretação das informações obtidas
em um determinado estudo (STRAUSS; CORBIN, 1990).
Desse modo, Corbin e Strauss (2007) e Strauss e Corbin (2008) argumentam que
a Teoria Fundamentada compreende:
a) o envolvimento dos pesquisadores na coleta e análise dos dados brutos.
b) a determinação de códigos preliminares.
c) a aplicação do método comparativo constante durante a etapa analítica.
d) a elaboração das categorias conceituais.
e) o detalhamento das propriedades e a determinação das relações entre as
categorias.
f) a utilização do estudo da fundamentação teórica após a apuração de uma análise
independente dos dados brutos coletados (VOLKMER, 2016).
Nesse sentido, após a coleta dos dados, os pesquisadores devem separá-los,
classificando-os e sintetizando-os mediante codificações e organizando-os em categorias.
Assim, esses pesquisadores devem:
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(...) ter sensibilidade às palavras, às ações dos informantes e perceber
as tendências que os dados apontam; ter sensibilidade aguçada para
elaborar perguntas pertinentes; ter capacidade de pensar o abstrato, de
reconhecer/perceber além do óbvio; ser flexível e aberto a críticas, além
de ter capacidade de interpretar os dados indutiva e indutivamente,
nomear categorias adequadamente, realizar comparações entre as
diversas categorias e criar um esquema analítico interpretativo inovador
(BAGGIO; ERDMANN, 2011, p.179).

Portanto, de acordo com Gasque (2007), a Teoria Fundamentada tem como
princípio o desenvolvimento da amostragem teórica, a codificação dos dados e a
elaboração das categorias conceituais.

2.3.1. Amostragem Teórica
A amostragem teórica é concebida pela coleta de dados brutos que possibilitam o
desenvolvimento das codificações aberta e axial. Nesse contexto, os pesquisadores
coletam, analisam e codificam os dados, assim como interpretam as informações obtidas
nas categorias conceituais (GLASER; STRAUSS, 1967).
Contudo, existe a necessidade de que os pesquisadores sejam cautelosos na
utilização da amostragem teórica, como, por exemplo, evitar a conclusão precipitada das
categorias conceituais, a criação de categorias repetitivas e redundantes, bem como a
criação de categorias não tenham foco ou que não sejam específicas (VOLKMER, 2016).
É importante ressaltar que a coleta de dados é realizada até que a saturação teórica
ocorra através da repetição de dados ou a ausência de novas informações (STRAUSS;
CORBIN, 1990).
Consequentemente, Baggio e Erdmann (2011) argumentam que a amostragem
teórica tem como finalidade maximizar as oportunidades de obtenção de dados para
auxiliar os pesquisadores na elaboração e explicação das categorias, em termos de suas
propriedades e dimensões, objetivando o desenvolvimento conceitual e teórico da
problemática das investigações.

2.3.2. Codificação dos Dados
A codificação ocorre quando os dados são atenciosamente analisados de acordo
com as suas particularidades para que possam ser organizados através da elaboração de
categorias.
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Nessa fase, a codificação dos dados compreende as comparações constantes entre
as situações-problema e os fenômenos, que são direcionados para o desenvolvimento de
uma determinada teoria emergente29 por meio da abstração e das relações entre os
elementos que integram as categorias (GASGUE, 2007).
Assim, os processos para a organização e interpretação dos dados consistem em
sua conceituação e redução por meio da elaboração de subcategorias e categorias de
acordo com as suas propriedades e dimensões, que devem ser compreendidas como
modos distintos no tratamento dos dados coletados no decorrer do trabalho de campo.
Esse processo analítico de codificação é denominado de codificação aberta, axial e
seletiva (VOLKMER, 2016).

2.3.2.1. Codificação Aberta: Determinando os Códigos Preliminares
Esse tipo de codificação consiste na primeira etapa do processo de análise dos
dados por meio do qual os códigos preliminares são identificados e as suas propriedades
e perspectivas. Assim, os pesquisadores buscam separar os dados em partes distintas,
examinando-os rigorosamente e comparando as semelhanças e diferenças para que
possam descobrir padrões (VOLKMER, 2016).
Nessa etapa, os dados coletados nos instrumentos são analisados linha a linha,
frase a frase e parágrafo a parágrafo (GASQUE, 2007). De acordo com Almeida (2016),
a codificação aberta tem como propósito o surgimento de um maior número de códigos
preliminares possíveis.

2.3.2.2. Codificação Axial: Determinando as Categorias Conceituais
Nessa etapa, ocorre o processo de (re)agrupamento dos códigos preliminares, que
foram desmembrados na codificação aberta visando a elaboração de subcategorias e
categorias relacionadas por meio do eixo axial, que associou as categorias por meio de
suas propriedades e dimensões (VOLKMER, 2016).
Assim, a “codificação axial configura-se como o segundo passo na etapa de
codificação da TFD. Nela, o pesquisador irá selecionar as categorias que julgue mais
relevantes, buscando relações entre elas e suas subcategorias” (ALMEIDA, 2016, p. 92).

29

É importante ressaltar que, nesse estudo, a codificação seletiva não será elaborada e que uma teoria
emergente também não será redigida.
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2.3.2.3. Codificação Seletiva: Determinando a Categorias Abstratas.
Nessa última etapa da codificação, o “pesquisador busca integrar e refinar as
categorias em um nível mais abstrato. (...) o objetivo é desenvolver uma categoria central,
onde as demais desenvolvidas possam ser integradas” (ALMEIDA, 2016, p. 93). Essa
etapa direciona os pesquisadores para a redação de uma teoria emergente que consiste em
uma narrativa sobre o fenômeno central do estudo.
É importante ressaltar que a elaboração dessa categoria não foi realizada nesse
estudo, pois a codificação seletiva busca refinar todo o processo codificatório,
identificando a categoria central da teoria, com a qual todas as outras estão relacionadas.
Nesse sentido, a categoria central visa a integração de todas as outras categorias, pois tem
como objetivo expressar a essência da problemática estudada.
Portanto, o processo da codificação seletiva subsidia a formação de um esquema
organizacional que possibilita a redação de uma teoria emergente, que não está
relacionada com os objetivos desse estudo.

2.3.3. Redação da Teoria Emergente
Após a realização da codificação dos dados, os pesquisadores podem utilizar a
categoria seletiva para a redação de uma teoria que emerge dos dados brutos que foram
examinados e codificados na codificação aberta, bem como por meio das informações
interpretadas na condução da codificação axial.
Essa teoria emergente consiste em uma narrativa descritiva acerca da problemática
investigada, que está baseada na comparação entre os conceitos estudados nas categorias
conceituais com as relações entre os dados apurados em códigos preliminares durante a
realização da codificação aberta (PINTO, 2012).
Nesse sentido, para a validação dessa teoria, é essencial confrontar os conceitos
estudados e as suas correspondências com os dados coletados que compõem a
amostragem teórica de um determinado estudo (BAGGIO; ERDMANN, 2011).
Todavia, Gasque (2007) argumenta que existe a necessidade de salientar que a
teoria emergente a ser desenvolvida deve possuir similaridades com as demais teorias
existentes, que foram precedentemente interpretadas e investigadas.
No entanto, é importante ressaltar que o professor-pesquisador e o seu orientador
optaram pela não redação de uma teoria emergente relacionada com a problemática desse
estudo, pois o seu principal objetivo não está direcionado para a descrição de uma teoria
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que poderá emergir dos dados, mas sim com a interpretação dos resultados obtidos que
possibilitem o desenvolvimento de uma resposta para a questão de investigação proposta
nessa pesquisa.

2.3.4. Etapas da Teoria Fundamentada nos Dados
Nesse estudo embasado na Teoria Fundamentada, os dados serão coletados a partir
da aplicação de dois questionários, um inicial e um final, do diário de campo do professorpesquisador, de uma entrevista semiestruturada com um professor do curso de Educação
Física de uma universidade da região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, e quatro
blocos de atividades relacionadas com a Modelagem Matemática.
Nesse contexto, as fases: analítica e interpretativa desse estudo serão conduzidas
de acordo com as etapas propostas pela Teoria Fundamentada nos Dados. A figura 09
mostra as etapas propostas pela Teoria Fundamentada, que conduzirá o processo de coleta
e análise dos dados coletados nesse estudo.
Figura 09: Etapas da Teoria Fundamentada nos Dados

Fonte: Pinheiro (2017)
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Desse modo, se pretende buscar por meio da interpretação das informações
lograda na fase analítica dos dados, verificar quais são as possíveis contribuições que as
atividades a serem elaboradas de acordo com as etapas e as fases da modelagem podem
oferecer para o desenvolvimento dos conceitos de Análise Combinatória para alunos do
2º ano do Ensino Médio.

2. 4. Triangulação dos Dados
A triangulação dos dados é uma estratégia de pesquisa indicada por pesquisadores,
uma vez que cada instrumento de coleta de dados, por si só, não consegue responder às
questões levantadas em uma investigação qualitativa. Assim, a triangulação ocorre
quando se procura analisar os dados processados por vários instrumentos de coleta
(SANTOS, 2015).
Nesse direcionamento, é de praxe que os pesquisadores qualitativos utilizem
vários métodos de coletas de dados para melhor compreender a essência do estudo. Esses
métodos são manipulados em conjunto e analisados de maneira interativa, com o intuito
de estudar um elemento específico e obter uma melhoria na qualidade das evidências
extraídas dos dados.
Nesse contexto, a triangulação dos dados contribui para “dar mais confiança de
que os significados dados aos resultados da pesquisa foram determinados corretamente,
ou dar mais confiança de que é preciso analisar as diferenças para enxergar os significados
múltiplos e importantes” (SANTOS, 2015, p.76).
Essa abordagem metodológica compreende a utilização de dados coletados por
diferentes técnicas e instrumentos por meio de várias fontes e por diferentes períodos para
a obtenção da validade do estudo mediante a convergência de evidências (MAGNI, 2017).
Os dados serão triangulados com a utilização de dois questionários, um inicial e
um final, do diário de campo, de uma entrevista semiestruturada e quatro blocos de
atividades elaboradas com os conteúdos de Análise Combinatória e relacionados com as
etapas e fases da modelagem.
Assim, a triangulação dos dados conduzirá o professor-pesquisador para a
obtenção de uma resposta para a questão de investigação. A figura 10 mostra os
instrumentos de coleta utilizados na triangulação dos dados desse estudo.

Figura 10: Instrumentos de coleta utilizados na triangulação dos dados
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Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Portanto, por meio dos dados a serem coletados nessa pesquisa, buscar-se-á com
a aplicação da triangulação, a comparação e a convergência dos dados obtidos nos
instrumentos de coleta com a revisão de literatura conforme os procedimentos utilizados
na Teoria Fundamentada.

2.4.1. Confiabilidade da Análise e Interpretação dos Dados
Para que seja possível assegurar a confiabilidade da análise dos dados brutos e a
interpretação das informações obtidas nesse estudo, foi utilizada a fórmula de consenso
desenvolvida por Miles e Huberman (1994), que é dada por:

Consenso =

consenso (mesma codificação)
(x100)
codificação total (consenso + divergências)

Essa abordagem tem como objetivo verificar a credibilidade das codificações
determinadas por meio do reexame da codificação dos dados brutos de uma maneira
independente por dois integrantes da equipe de pesquisa. Nesse estudo, essa verificação
foi realizada pelo professor-pesquisador e pelo seu orientador.
Logo, o professor-pesquisador e o seu orientador se reuniram com frequência e
trocaram mensagens por meio de e-mails para verificar as discordâncias de codificação
através da busca de soluções para resolvê-las com a realização de discussões para
negociar uma anuência sobre essas codificações.
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Por conseguinte, foram 1560 codificações consensuais e 172 divergências nesse
processo para as codificações propostas. Consequentemente, aplicando a fórmula
proposta tem-se que:

Consenso =

1560
1560
(x100) =
(x100) = 90,1%
(1560 + 172)
(1732)

Dessa maneira, nesse processo, foi apurado o total de codificações e as
divergências encontradas no processo de categorização. Por conseguinte, a manipulação
dos dados possibilitou a obtenção da confiabilidade dos instrumentos de coleta de dados
brutos para as questões dos questionários, da entrevista e, também, para os blocos de
atividades.
Nesse sentido, a confiabilidade obtida para a codificação das respostas dadas para
as questões dos questionários e das entrevistas e, também, para as atividades propostas
nos blocos do registro documental foi de 90,1%.
Conforme Miles e Huberman (1994), o resultado é considerado confiável quando
está acima de 90%, que é o mínimo requerido como satisfatório para a obtenção da
confiabilidade dessas codificações.

2.5. Coleta de Dados e Instrumentalização
O emprego de diferentes tipos de instrumentos de coleta de dados é importante
para que se possa ratificar e validar as informações obtidas no decorrer do trabalho de
campo (ROSA, 2010) desse estudo.
Nessa perspectiva, os dados qualitativos foram coletados por meio da utilização
dos seguintes instrumentos: Questionários (inicial e final), Blocos de atividades, Diário
de campo do professor-pesquisador e uma entrevista semiestruturada, que visaram
auxiliar o professor-pesquisador na elaboração da resposta para a questão de investigação
desse estudo. O quadro 04 mostra o cronograma da coleta de dados com as suas
respectivas datas.

Quadro 04: Cronograma da coleta de dados
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Cronograma da Coleta de Dados
Atividades

Data

Questionário
Inicial

04/09/2018 e
11/09/2018

Bloco de
Atividades 1

17/09/2018 a
02/10/2018

Bloco de
Atividades 2

16/10/2018 a
29/10/2018

Bloco de
Atividades 3

30/10/2018 a
19/11/2018

Bloco de
Atividades 4

26/11/2018 a
03/12/2018

Questionário
Final

03/12/2018

Entrevista
Semiestruturad
a com o
professor de
Educação
Física
participante
Diário de
Campo do
Professorpesquisador

Horário

Objetivos
Traçar um perfil geral dos alunos
participantes, obtendo informações sobre
sexo e nível econômico. Analisar como as
7:00h às 7:50h e informações dadas se relacionam com o
7:50h às 8:40h
pensamento matemático combinatório.
Elaborar juntamente com os alunos
participantes a sistematização dos conceitos
de Análise Combinatória.
Analisar como os alunos participantes
30
7:00h às 7:50h e utilizam o pensamento combinatório
7:50h às 8:40h31 adquirido no decorrer de suas experiências
com situações-problemas cotidianas.
7:00h às 7:50h32 Investigar o processo de construção das
7:50h às 8:40h33 prescrições nas fichas de treino nas
13:30h às 16:30h34 academias.
Verificar se os participantes conseguem
7:00h às 7:50h35 e identificar a presença dos conceitos de
7:50h às 8:40h36 Análise Combinatória na prescrição das
fichas de treino.
Elaboração do relatório final e apresentação
Sem horário fixo.
do trabalho de modelagem.
Identificar a percepção dos participantes
sobre a presença dos conceitos de Análise
Combinatória no cotidiano. Verificar se as
10:00h às 10:50h
atividades realizadas contribuíram para o
desenvolvimento dos conceitos de Análise
Combinatória.

13/11/2018

14:00h às 15:00h

Verificar como se ocorre a elaboração das
prescrições nas fichas de treino nas
academias e, também, a presença do
conhecimento matemático no processo de
formação de um educador físico.

04/09/2018 a
03/12/2018

Sem horário fixo.

Registrar as informações obtidas durante a
coleta de dados.

Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador

30

Os encontros dos dias 18/09/2018, 25/09/2018 e 02/10/2018 aconteceram no período das 7:00h às 7:50h.
Os encontros dos dias 17/09/2018, 24/09/2018 e 01/10/2018 aconteceram no período das 7:50h às 8:40h.
32
O primeiro encontro do Bloco de Atividades 2, realizado no dia 16/10/2018, aconteceu das 7:00h às 7:50h.
33
O primeiro encontro do dia 29/10/2018 aconteceu das 07:50h às 08:40h.
34
O segundo encontro dos dias 16/10/2018 e 29/10/2018 aconteceu das 13:50h às 15:30h. As visitas às
academias aconteceram nos dias 24/10/2018, das 14:00h às 16:30h e 25/10/2018 de 08:30h às 09:30h.
35
Os encontros dos dias 30/10/2018, 06/11/2018 e 13/11/2018 aconteceram no período das 7:00h às 7:50h.
36
Os encontros dos dias 05/11/2018, 12/11/2018 e 19/11/2018 aconteceram no período das 07:50h às
08:40h.
31
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O estudo dos dados brutos e a interpretação das informações obtidas nesses
instrumentos de coleta tiveram como objetivo auxiliar o professor-pesquisador na
obtenção da reposta à questão de investigação desse estudo.
A seguir apresenta-se um resumo de cada um desses instrumentos que foram
utilizados na condução do trabalho de campo dessa pesquisa.

2.5.1. Questionários
Os questionários podem ser definidos como instrumentos de pesquisa que
possibilitam a obtenção de informações de modo sistematizado e padronizado. Valendose desse instrumento, podem-se obter diferentes informações dos membros de um
determinado grupo social. Nesse sentido, mediante a análise de diferentes variáveis, é
possível conhecer as características desses membros e explicar os seus comportamentos
(WEISHEIMER, 2013).
Conforme Diehl e Tatim (2004), os questionários podem ser classificados em três
categorias de acordo com a natureza de suas perguntas: perguntas abertas, perguntas
fechadas ou dicotômicas e perguntas de múltipla escolha. Os questionários compostos
somente por perguntas abertas possibilitam aos pesquisados responderem livremente, sem
respostas prévias, utilizando uma linguagem própria para emitir as suas opiniões.
Nos questionários com perguntas fechadas ou dicotômicas, os pesquisados
escolhem as suas respostas entre duas opções dadas: sim ou não. Com relação aos
questionários de múltipla escolha, as perguntas são fechadas, mas apresentam uma série
de possíveis respostas (DIEHL; TATIM, 2004). Assim, o principal benefício dos
questionários é permitir que os pesquisadores possam registrar uma quantidade vasta de
respostas, que, posteriormente, serão interpretadas no processo de categorização
(WEISHEIMER, 2013).
Os questionários são instrumentos significativos em pesquisas devido a sua
flexibilidade, pois permitem a coleta de dados qualitativos e quantitativos (ROSA, 2010).
Entretanto, “é importante que as questões sejam articuladas entre si, garantindo que uma
questão não responda outra nem induza a respostas desejadas pelo pesquisador”
(KNECHTEL, 2014).
Dessa maneira, os questionários possibilitam que os pesquisadores alcancem um
maior número de indivíduos e de informações em um curto intervalo de tempo. De acordo
com Barros e Lehfeld (2007), esses instrumentos de coleta também facilitam a tabulação
e o tratamento dos dados obtidos no trabalho de campo.
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2.5.1.1. Questionário Inicial
Esse questionário (Apêndice 04), que foi aplicado nos dias 04 e 11 de Setembro
de 2018, para os alunos participantes desse estudo, foi composto por 18 questões, sendo
16 abertas e 2 (duas) fechadas, cujo objetivo foi traçar um perfil geral desses participantes.
Outro objetivo desse instrumento foi obter informações sobre o sexo, o nível
econômico, bem como os alunos participantes se relacionam com a matemática e com as
questões que envolvam o pensamento combinatório e sobre a importância das aulas de
matemática e de seu conteúdo para a resolução dos problemas enfrentados no cotidiano.
Sendo assim, Rosa (2010) argumenta que é fundamental que os professores
conheçam os contextos: social, cultural, político e econômico, nos quais os alunos estão
inseridos para que possam investigar as intervenções pedagógicas necessárias para a sua
implementação em salas de aula.

2.5.1.2. Questionário Final
O questionário final (Apêndice 05), que foi aplicado no dia 03 de Dezembro de
2018, para os alunos participantes desse estudo, continha 13 questões abertas. O principal
objetivo desse instrumento de coleta de dados foi identificar a percepção dos alunos sobre
a presença dos conceitos de Análise Combinatória no cotidiano.
Outro objetivo desse questionário foi verificar se as atividades elaboradas sob a
perspectiva Sociocrítica da Modelagem Matemática contribuíram para o processo de
ensino e aprendizagem dos conceitos de Análise Combinatória e, também, se houve
indício do desenvolvimento do raciocínio crítico e reflexivo dos alunos por meio da
realização das atividades propostas nos blocos do registro documental.

2.5.2. Entrevista Semiestruturada
A entrevista é uma técnica de coleta de dados que tem por objetivo construir
informações sobre um determinado tema científico, sendo considerada como uma das
estratégias de coleta de dados mais utilizada no trabalho de campo. Nesse sentido, a
entrevista é uma conversa a dois ou entre vários interlocutores, que é praticada e
conduzida por iniciativa dos pesquisadores (DESLANDES; GOMES; MINAYO, 2015).
As entrevistas podem ser “classificadas em estruturadas, semiestruturadas e não
estruturadas (abertas). A entrevista estruturada caracteriza-se por um roteiro com
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questões ‘fechadas’, apresentadas ao entrevistado” (KNECHTEL, 2014, p. 167). Na
entrevista semiestruturada, as questões são apresentadas de uma maneira mais
espontânea, sem a obrigatoriedade do seguimento rígido de um roteiro pré-estabelecido
(KNECHTEL, 2014).
As entrevistas semiestruturadas, combinam perguntas fechadas e abertas,
possibilitando que os entrevistados discorram sobre o tema determinado sem se deter à
indagação formulada (DESLANDES et al., 2015). Nesse direcionamento, a questões
devem ser formuladas para:
(...) permitir que o sujeito discorra e verbalize seus pensamentos,
tendências e reflexões sobre os temas apresentados O questionamento
é mais profundo e, também, mais subjetivo, levando ambos a um
relacionamento recíproco, muitas vezes de confiabilidade.
Frequentemente, elas dizem respeito a uma avaliação de crenças,
sentimentos, valores, atitudes, razões e motivos acompanhados de fatos
e comportamentos (ROSA; ARNOLDI, 2014, p. 30).

Nesse estudo, a entrevista semiestruturada (Apêndice 06) foi conduzida no dia 13
de Novembro de 2018 com o participante professor de Educação Física. O principal
objetivo dessa entrevista foi verificar como ocorre a construção das prescrições das fichas
de treino nas academias, bem como verificar se, na formação de professores de Educação
Física,

existe

também

o

desenvolvimento

do

conhecimento

matemático,

especificadamente, sobre o estudo dos conceitos de Análise Combinatória.

2.5.3. Registro Documental: Blocos de Atividades

Os registros documentais são documentos que possuem informações que auxiliam
os pesquisadores na comunicação de suas decisões, bem como registrarem os temas que
são relevantes aos participantes da pesquisa e da instituição educacional (LEEDY;
ORMORD, 2010). Em concordância com essa perspectiva, as informações escritas, os
objetos ou os fatos registrados materialmente podem ser utilizados na fase analítica de
um preciso estudo (ROSA, 2010).
Dessa maneira, Rosa (2010) argumenta que a análise dos registros documentais
está conectada com a exploração sistemática dos documentos escritos pelos alunos, que
é um elemento primordial nas pesquisas na área educacional. Os documentos de registro
documental abrangem os exercícios, as provas, os exames, as atas de reuniões, os
documentos de políticas educacionais, os registros públicos, os documentos particulares
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e os documentos visuais, como por exemplo, os filmes, os vídeos e as fotografias (ROSA,
2010).
Nessa pesquisa, o registro documental foi composto por 04 (quatro) blocos de
atividades matemáticas (Apêndice 07) que foram realizados pelos alunos do Segundo
Ano do Ensino Médio, no período de 17 de Setembro de 2018 a 03 de Dezembro de 2018.
Os principais objetivos dessas atividades foram: a) contribuir para a formação
crítica e reflexiva dos participantes, b) verificar se os participantes entenderam os
conceitos combinatórios propostos, c) verificar se as atividades elaboradas sob a
perspectiva da modelagem contribuíram para a aprendizagem dos conhecimentos de
Análise Combinatória e d) identificar como os participantes perceberam a presença dos
conceitos de Análise Combinatória nas prescrições de treino das academias.
O primeiro bloco foi elaborado com atividades que partem do conhecimento
tácito37, procurando constatar a qualidade do pensamento combinatório adquirido pelos
alunos ao longo de suas experiências com situações-problemas cotidianas que envolvem
esse tipo de raciocínio matemático.
Assim, foram propostas duas atividades envolvendo cada conceito combinatório,
partindo de uma conceituação mais concreta, de maneira que consigam resolvê-las sem a
aplicação de fórmulas. Ao final desse bloco, o professor-pesquisador propôs para os
alunos participantes a realização de uma pesquisa sobre o significado de Análise
Combinatória.
No segundo bloco foi proposta uma atividade em que os alunos visitaram as
academias de treino da cidade, procurando obter informações sobre o processo de
elaboração e confecção das prescrições de treino. Essa atividade teve como objetivo
investigar se os alunos participantes conseguiam perceber a presença de conceitos
combinatórios na construção dessas fichas e de seu funcionamento nos treinos.
O terceiro bloco teve o objetivo de conectar o desenvolvido nas tarefas realizadas
no primeiro bloco do registro documental com as atividades de análise das fichas de
treino, bem como a sua relação com os conhecimentos matemáticos referentes aos
conteúdos de Análise Combinatória e a elaboração de modelos matemáticos relacionados
com essa temática.
37

O conhecimento tácito está impregnado na experiência pessoal dos indivíduos, sendo adquirido e
acumulado por meio da vivência individual, envolvendo fatores impalpáveis como crenças, perspectivas,
percepções, sistemas de valores, ideias, emoções, normas, pressentimentos e intuições. O conhecimento
matemático tácito está relacionado com as maneiras pelas quais os alunos utilizam os conceitos
matemáticos e se apropriam das experiências matemáticas por meio de suas experiências e vivências
cotidianas (ROSA; OREY, 2012).
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Finalmente, no quarto bloco, os alunos elaboraram um relatório sobre as
atividades de modelagem relacionadas com a Análise Combinatória e apresentaram os
seus modelos e resultados para a turma. Nesse bloco, um professor de educação física foi
convidado para participar do processo de avaliação para contribuir com as discussões
técnicas referentes aos modelos relacionados com as fichas de treino, bem como dois
professores da escola, a supervisora pedagógica do Ensino Médio, a diretora pedagógica
da escola e os instrutores das academias visitadas pelos alunos participantes.

2.5.4. Diário de Campo do Professor-pesquisador
Esse instrumento foi produzido a partir das informações obtidas nas observações
que foram realizadas no decorrer do processo de coleta de dados, no período de 04 de
Setembro de 2018 a 03 de Dezembro de 2018. Essas informações estavam relacionadas
com a postura e os comentários dos alunos participantes no decorrer dos questionários,
entrevista e realização das atividades matemáticas propostas no registro documental, bem
como os detalhes do comportamento desses participantes durante a realização das
atividades propostas em sala de aula.
De acordo com Barros e Lehfeld (2007), os pesquisadores devem registrar em seu
diário de campo todas as atividades diárias, inclusive aquelas não concretizadas, com as
devidas justificativas. Nesse contexto, as informações anotadas com exatidão e cuidado
no que se refere às observações, percepções e experiências obtidas no decorrer do trabalho
de campo auxiliaram o professor-pesquisador na análise dos dados coletados e na
interpretação das informações que podem emergir da amostragem teórica.

2.6. Procedimentos Metodológicos
A partir do ingresso do professor-pesquisador no Mestrado Profissional em
Educação Matemática, em Março de 2018, houve o levantamento bibliográfico com o
objetivo de buscar as fundamentações teóricas para auxiliá-lo na análise da problemática
desenvolvida para esse estudo. Dessa maneira, de acordo com Oliveira (2007), o
professor-pesquisador realizou uma pesquisa bibliográfica que é “uma modalidade de
estudo e análise de documentos de domínio científico tais como livros, enciclopédias,
periódicos, ensaios críticos, dicionários e artigos científicos” (p. 69).
Essa pesquisa bibliográfica teve início com uma busca no banco de teses da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) com a procura
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de resumos de dissertações e teses que abordassem o tema dessa pesquisa. Dessa maneira,
foram utilizadas as seguintes palavras-chave: Modelagem Matemática, Ensino de Análise
Combinatória e Educação Matemática.
Assim, nessa pesquisa, o professor-pesquisador constatou que havia o registro da
investigação conduzida por Brumano (2014), que envolvia, em um mesmo trabalho, essas
temáticas, pois abordava as contribuições da modelagem para a contextualização da
matemática no cotidiano dos alunos, através da percepção dos significados nos conceitos
de Análise Combinatória na análise do funcionamento de um restaurante self–service.
De acordo com essa busca, o professor-pesquisador percebeu que são escassas as
pesquisas que abordam essa temática, mostrando, assim, a necessidade de investigar e
compreender as contribuições da Modelagem Matemática no desenvolvimento de
conteúdos de Análise Combinatória para os alunos do Ensino Médio.
Continuando com os trâmites necessários para o prosseguimento desse estudo,
posteriormente, a Direção da Escola (Anexo 01) autorizou a realização da pesquisa no
recinto escolar, bem como os instrutores responsáveis e/ou proprietários das academias
(Anexo 02) autorizaram a realização da visita dos alunos participantes desse estudo em
seus locais de trabalho.
É importante ressaltar que o Comitê de Ética (CEP), da Universidade Federal de
Ouro Preto, autorizou a condução do trabalho de campo desse estudo, de acordo com o
Parecer Consubstanciado – CAAE nº 95808818.9.0000.5150.
Em seguida, antes do início da condução do trabalho de campo dessa investigação,
no dia 28 de Agosto de 2018, 18 Termos de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) e
18 Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndices 01 e 02) foram
entregues para os alunos participantes desse estudo e para os seus pais e/ou responsáveis
para autorização de sua participação nessa investigação, bem como para a realização das
atividades necessárias para a coleta de dados.
No dia 03 de Setembro de 2018, 18 TALE e 18 TCLE foram retornados para o
professor-pesquisador devidamente assinados pelos alunos participantes e pelos seus pais
e/ou responsáveis autorizando a sua participação nessa pesquisa.
O objetivo desses documentos foi informar aos responsáveis e alunos participantes
sobre os procedimentos e instrumentos que seriam utilizados durante a condução do
trabalho de campo desse estudo, bem como apresentar informações de que esses
participantes poderiam desistir de sua participação nessa investigação, a qualquer
momento, por vontade própria ou por meio de solicitação de seus pais e/ou responsáveis.
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O TCLE (Apêndice 03) também foi entregue, no dia 13 de Novembro de 2018,
para o professor de Educação Física que contribuiu para o desenvolvimento desse estudo.
Esse TCLE foi retornado e assinado por esse profissional nesse mesmo dia, autorizando
a sua participação nesse estudo.
Esses documentos também apresentaram a garantia do sigilo com relação à
identificação dos alunos participantes, pois os seus nomes foram substituídos por códigos
compostos por letras e números, que foram identificados apenas pelo professorpesquisador e por seu orientador. É importante enfatizar que esses documentos também
continham informações importantes sobre a condução dessa pesquisa.
Assim, após o retorno dos TALE e dos TCLE, devidamente assinados, o professorpesquisador iniciou, em 04 de Setembro de 2018, a condução do trabalho de campo desse
estudo por meio da coleta de dados brutos que foi realizada com a aplicação de
instrumentos que foram devidamente elaborados para esse fim.
Por conseguinte, o questionário Inicial (Apêndice 04) foi entregue para os alunos,
no dia 04 de Setembro de 2018, antes da realização das atividades do registro documental
que foram propostas para a sala de aula. Contudo, 15 alunos participantes não
conseguiram responder esse questionário no mesmo dia, sendo necessário continuar a sua
aplicação no dia 11 de Setembro de 2018.
Esse questionário teve o objetivo de realizar o levantamento de dados brutos
relacionados com o sexo, a idade, o nível econômico, como os alunos participantes
relacionam-se com os conteúdos matemáticos estudados até o momento e, também, sobre
a importância das aulas de matemática e de seu conteúdo para a resolução dos problemas
que enfrentam no cotidiano.
O questionário final (Apêndice 05) foi entregue para os alunos responderem, no
dia 3 de Dezembro de 2018, após a realização das atividades do registro documental
propostas para a sala de aula. O principal objetivo desse questionário foi identificar se os
alunos entenderam os conceitos de Análise Combinatória, entender como relacionaram
esse conteúdo ao cotidiano e se a perspectiva Sociocrítica da Modelagem Matemática
contribuiu para esse processo, auxiliando-os no desenvolvimento de sua criticidade e
reflexão.
Para a realização das atividades propostas no registro documental (Apêndice 07),
realizadas de 17 de Setembro de 2018 a 03 de Dezembro de 2018, os alunos participantes
trabalharam individualmente e em grupos de 6 (seis) participantes para realizarem as
atividades propostas em sala de aula. Essas atividades foram relacionadas com os
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conteúdos de Análise Combinatória, como, por exemplo, arranjo, permutação e
combinação.
Desse modo, a proposta de Modelagem Matemática apresentada nesse estudo teve
como objetivo utilizar uma ação pedagógica inovadora para o desenvolvimento de
conteúdos de Análise Combinatória, que visou romper com a maneira descontextualizada
e mecânica de seu ensino em salas de aula.
Nessa proposta, os alunos aplicaram os conceitos de Análise Combinatória para
que pudessem compreender a construção das prescrições de treino nas academias. Então,
para que os alunos pudessem compreender os sistemas existentes nas academias de
treinamento físico, foram fornecidas informações referentes aos processos que deveriam
ser considerados no momento da prescrição de treino por um educador físico, como, por
exemplo, se as variáveis: intensidade, volume, frequência semanal e progressão eram
levadas em consideração na prescrição do treinamento físico.
De acordo com Gentil (2005), alguns conceitos elementares do treinamento de
força devem ser entendidos antes da compreensão de seu funcionamento nas academias,
como, por exemplo: força, repetições, série, carga, intervalo, velocidade de execução,
intensidade, volume e interdependência volume-intensidade.
Nesse sentido, Gentil (2005) afirma que, no treinamento com pesos, a força pode
ser entendida como a parcela de tensão que um músculo ou conjunto muscular pode gerar
em um padrão específico. Desse modo, o significado de repetição está associado à
execução completa de um ciclo de movimento e, a série à execução de um grupo de
repetições, de forma contínua e sem repetições. Entende-se por carga a massa,
normalmente expressa em quilogramas (Kg), empregada para oferecer dificuldade à
execução do exercício (GENTIL, 2005).
Desse modo, o intervalo é o período em que se deve respeitar entre o fim de uma
série e o início da outra. Esse agente é extremamente essencial para o sucesso do
exercício. A velocidade de execução é definida a partir do tempo que se leva para
completar cada fase de uma repetição. A intensidade está associada à quantidade total de
carga levantada, geralmente expressa em quilogramas (Kg). Consequentemente, no
treinamento de força com propósitos para hipertrofia38, o volume é reconhecido como a
quantidade de séries executadas, sendo capaz de ser apurado por exercícios, por
grupamento muscular, por treino ou por semana (GENTIL, 2005).

38

Hipertrofia muscular é o crescimento volumétrico de um músculo decorrente do aumento volumétrico das
fibras que o constituem (GENTIL, 2005).
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Com respeito à interdependência volume-intensidade, é importante ressaltar que,
a magnitude do volume e da intensidade decorre da operação das variáveis dos
treinamentos, como, por exemplo, velocidade, tempo de descanso, método de treinamento
e estado atual do organismo. Contudo, é necessário destacar que “grande parte dos
métodos de treinamento [de força hoje existentes] não foi elaborado por cientistas, nem
por teóricos do treinamento de força, mas por atletas e treinadores a partir de sua
percepção e instinto” (GENTIL, 2005, p. 81).
Desse modo, o circuito é uma das modalidades de treinamento muito útil para
iniciantes, pois consiste em executar diversos exercícios com intervalo controlado. Entre
as suas vantagens destacam-se a economia de tempo, o alto gasto calórico e a alternância
de exercícios favorecendo a aprendizagem motora e o dinamismo (GENTIL, 2005). A
figura 11 mostra um exemplo de prescrição de treinamento na modalidade de circuito.
Figura 11:Treinamento na modalidade de circuito

Fonte: Adaptado de http://www.maismusculacao.net/economia-de-tempo-e-otimos-resultadostreinamento-em-circuitos/

Portanto, de acordo com Gentil (2005), antes de se preocupar com a quantidade
de exercícios nos treinamentos, deve-se ter o foco na qualidade do treinamento. Nas
academias os instrutores devem orientar o aluno a treinar, usando critérios biomecânicos,
fisiológicos e psicológicos a fim de aproveitar, ao máximo, as sessões do treino.
Na fase inicial desse estudo, que foi denominada de Preparação da Modelagem,
o professor-pesquisador utilizou o Caso 2 conforme proposto por Barbosa (2001), em que
os professores apresentam uma determinada situação-problema para os alunos
investigarem por meio da coleta de dados que realizarão sobre o tema escolhido. Nessa
perspectiva os professores são responsáveis na condução das tarefas que estarão a cargo
dos alunos.
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Desse modo, o caminho que conduz à escolha do tema deve ser norteado pelos
professores, uma vez que é essencial que os alunos se comprometam no decorrer do
processo e se sintam entusiasmados pelos temas e problemas que serão levantados
(ROSA, 2005). Assim, para iniciar o trabalho de campo, os alunos foram divididos em
grupos de 6 (seis) alunos participantes para que pudessem realizar as atividades propostas
em aula de matemática.
A escolha dos componentes de cada grupo ficou a cargo dos alunos participantes
que, além de se organizarem em grupos, escolheram um nome para o seu grupo e
indicaram o nome de uma academia que desejariam visitar futuramente para a realização
da atividade que foi proposta posteriormente. Desse modo, o nome escolhido para cada
grupo foi: Grupo Esquadrão da Matemática, Grupo Federal e Grupo Hexa.
Na primeira etapa do trabalho de realização do Bloco de Atividades 1, que foi
conduzido no período de 17 de Setembro de 2018 a 09 de Outubro de 2018, em sala de
aula, os alunos participantes foram convidados a realizarem 13 atividades (Apêndice 08),
com o objetivo de verificar o conhecimento tácito que possuíam a respeito dos conceitos
de Análise Combinatória no contexto de situações-problemas cotidianas.
Para finalizar o trabalho com esse bloco de atividades, o professor-pesquisador
solicitou que os alunos participantes pesquisassem o que é Análise Combinatória,
investigando o seu desenvolvimento histórico, os seus conceitos e a sua presença no
cotidiano. Assim, para orientar os alunos participantes na execução dessa atividade, o
professor-pesquisador elaborou um roteiro para pesquisa (Apêndice 09), que foi entregue
para cada participante no dia 18 de Setembro de 2018. Foi acordado entre o professorpesquisador e os alunos participantes desse estudo que essa pesquisa deveria ser entregue
no dia 24 de Setembro de 2018.
No dia previamente acordado, os resultados dessas pesquisas foram entregues
pelos alunos participantes e discutidos coletivamente em sala de aula. A partir dos
resultados trazidos pelos grupos, os conceitos de Análise Combinatória foram
sistematizados antes da apresentação da proposta de trabalho de Modelagem Matemática
em que os alunos participantes analisariam o processo de prescrição das prescrições das
fichas de treino nas academias.
Esse processo de sistematização dos conceitos combinatórios aconteceu no
período de 24 de Setembro de 2018 a 02 de Outubro de 2018. Por exemplo, a figura 12
apresenta um trecho da sistematização dos conceitos, que foi elaborado de maneira
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colaborativa pelo professor-pesquisador e pelos alunos participantes, após as discussões
dos resultados das pesquisas sobre o que é Análise Combinatória.
Figura 12: Resumo da sistematização dos conceitos de Análise Combinatória

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Dessa maneira, esse roteiro foi elaborado na lousa pelo professor-pesquisador,
sendo que cada um desses participantes o transcreveu em seu caderno. Além das
discussões coletivas que foram desencadeadas em sala de aula, o professor-pesquisador
apresentou alguns slides por meio do PowerPoint para auxiliar os alunos participantes no
processo de reconhecimento dos conceitos de Análise Combinatória utilizados em
situações-problemas relacionadas com o cotidiano (Apêndice 10).
É importante ressaltar que, concluída a etapa de sistematização dos conceitos, a
próxima etapa realizada foi o levantamento de informações a respeito de como ocorre a
confecção das fichas de treino nas academias.
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Posteriormente, o professor-pesquisador solicitou que, os membros de cada grupo,
ao visitarem as academias da cidade, buscassem informações desde o processo de
avaliação inicial, quando um indivíduo procura uma academia, até a efetiva elaboração
das fichas dos treinos, como, por exemplo, os treinos de adaptação, o treino para
iniciantes, o treino para os atletas intermediários e o treino para os atletas avançados,
considerando-se as mais diversas expectativas dos indivíduos ao procurarem uma
academia de acordo com os seus objetivos pessoais.
Para auxiliá-los nessa compreensão, foi solicitado aos dois professores de
Educação Física do Ensino Médio para que, durante uma de suas aulas, orientassem e
fornecessem informações básicas sobre como é desencadeado os treinos nas academias,
bem como sobre a construção das prescrições de treinamento a partir da necessidade de
cada indivíduo e de sua condição física.
Essas informações foram discutidas no dia 20 de Setembro de 2018, durante a aula
desses professores, com a participação do professor de educação física participante desse
estudo, que também discutiu com os alunos participantes sobre os processos envolvidos
na elaboração da prescrição de um treino.
Após esse momento na aula de Educação Física, os alunos participantes em seus
respectivos grupos elaboraram as questões e formularam as perguntas que serviram de
suporte para a investigação que foi realizada nas academias. Para orientar os alunos
participantes na formulação dessas questões, o professor-pesquisador trouxe algumas
sugestões de perguntas (Apêndice 11) para auxiliá-los na elaboração dos questionários de
entrevista.
A elaboração dessas questões foi realizada, em sala de aula, durante três aulas de
matemática. O professor-pesquisador apresentou também um slide em PowerPoint,
contendo algumas das principais discussões ocorridas durante a conversa na aula de
Educação Física que ocorreu no dia 20 de Setembro de 2018 (Apêndice 12).
Prosseguindo com as atividades propostas para o trabalho de campo desse estudo,
no dia 27 de Outubro de 2018, foi criado um grupo fechado no Whatsapp para facilitar a
comunicação do professor-pesquisador com os alunos participantes dessa pesquisa. Esse
grupo foi composto pelos 18 alunos participantes, pelo professor-pesquisador, que foi o
administrador do grupo e pelo seu orientador. A partir dessa data, além de todas as
informações serem realizadas nos encontros em sala de aula, os comunicados também
eram postados no grupo do Whatsapp.
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A próxima etapa do trabalho realizada foram as visitas às academias de
treinamento. Assim, os alunos participantes de cada grupo escolheram uma academia de
sua preferência e realizaram a entrevista, nos dias 24 e 25 de Outubro de 2018, registrando
as suas observações e informações a respeito da elaboração das fichas de treino. O
professor-pesquisador sugeriu que os alunos participantes de cada grupo escolhessem a
academia que possuísse uma maior variedade de treinamentos para que pudessem obter
uma maior quantidade de exemplos de fichas de treinamento.
As visitas programadas para o dia 24 de Outubro de 2018 aconteceram no período
vespertino das 14:00h às 16:30h enquanto a visita programada para o dia 25 de Outubro
de 2018 ocorreu no período matutino das 08:30h às 09:30h. Cada grupo foi responsável
pela gravação do áudio da entrevista com o instrutor responsável pela prescrição de
treinos em cada uma das academias visitadas. Após a visita, cada grupo se responsabilizou
pela transcrição das entrevistas, de acordo com as orientações do professor-pesquisador
(Apêndice 13).
Continuando com a condução das atividades propostas no registro documental, no
dia 29 de Outubro de 2018, os alunos participantes desse estudo assistiram a três vídeos39
para que pudessem responder às questões norteadoras de acordo com o roteiro entregue
em sala de aula e disponibilizado no grupo do whatsapp (Apêndice 14). Para a realização
dessa atividade, esses participantes também produziram vídeos curtos de até três minutos,
a partir dos vídeos assistidos, para responderem as questões formuladas anteriormente em
sala de aula (Apêndice 14).
Concluída a etapa de visitas, foram propostos oito encontros, sendo um no turno
vespertino e os demais no turno matutino, para que os alunos participantes realizassem a
análise dos resultados das investigações matemáticas sobre Análise Combinatória dos
dados coletados nas academias (Apêndices 15 e 16).
É importante ressaltar que a proposta de um encontro no turno vespertino no dia
29 de Outubro de 2018 teve como objetivo não fragmentar a apresentação dos resultados
das transcrições das entrevistas realizadas nas academias. Esse encontro teve a duração
de duas aulas de 50 minutos cada. Os demais encontros aconteceram no turno matutino,
em horário regular de aula.
Dessa maneira, o principal objetivo desses encontros foi analisar os dados
coletados nas academias, realizando investigações matemáticas relacionadas com a
39

Vídeo 1: Dicas do Laercio - como dividir o treino corretamente para obter bons resultados, Vídeo 2: Dicas
do Laercio - como dividir o treino corretamente para obter bons resultados e Vídeo 3: Dicas do Laercio –
quantas repetições você deve fazer para a hipertrofia. Disponível em: https://www.youtube.com/
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Análise Combinatória sobre essas informações. Esses encontros possibilitaram que os
alunos participantes observassem que o conteúdo de Análise Combinatória pode estar
presente na elaboração das prescrições das fichas de treino, principalmente em treinos
realizados na modalidade de circuito, onde existe uma rotatividade de pessoas em
aparelhos e exercícios previamente estipulados.
Além das discussões sobre os conceitos matemáticos, outros debates foram
realizados nesses encontros, como, por exemplo:
a) se a ordem de execução dos exercícios num treinamento influência o resultado
final esperado.
b) como as academias funcionam em horários de pico em que o número de
pessoas no salão de treinamento é maior que o número de equipamentos
disponíveis.
c) a qualidade de prestação do serviço ofertado pelas academias visitadas.
d) o número de instrutores nas academias.
e) os cuidados que devem ser tomados ao escolher uma academia para
treinamento físico.
Ao final desses oito encontros, aconteceram dois encontros no turno matutino nos
dias 26 e 27 de Novembro de 2018, em horário de aula, para a orientação de como os
alunos participantes deveriam proceder na execução da última etapa do trabalho.
Nesses encontros, esses participantes iniciaram a elaboração do relatório final do
trabalho. Para orientá-los, foi entregue um roteiro para auxiliá-los na construção desse
documento e preparar a apresentação dos trabalhos (Apêndice 17).
O quadro 05 mostra os blocos de atividades do registro documental com os seus
objetivos, bem como as suas respectivas datas de aplicação.

Quadro 05: Blocos de atividades do registro documental
BLOCO 1: FASE INICIAL – PREPARAÇÃO DA MODELAGEM
Verificando o conhecimento tácito
ATIVIDADE
PERÍODO
OBJETIVO
Divisão dos alunos participantes em
Verificar a utilização do
grupos de 06 (seis) componentes
pensamento combinatório
para realização de atividades
De 17 de
adquirido pelos alunos
individuais em sala de aula.
Setembro de 2018 participantes em suas experiências
Sistematização dos conceitos de
a 09 de Outubro cotidianas com esse conteúdo
Análise Combinatória
de 2018.
matemático.
Pesquisa sobre os conceitos de
Elaborar juntamente com os
Análise Combinatória.
alunos participantes a

126
sistematização dos conceitos de
Análise Combinatória.
BLOCO 2: FASE INTERMEDIÁRIA – DESENVOLVIMENTO DA MODELAGEM
Visita às academias da cidade
ATIVIDADE
PERÍODO
OBJETIVO
Encontro com os professores de
Investigar se os alunos
Educação Física.
participantes perceberam a
Elaboração do roteiro para a visita
presença dos conhecimentos
De 16 de Outubro
às academias.
matemáticos de Análise
de 2018 a 29 de
Visita às academias de treino da
Combinatória no processo de
Outubro de 2018.
cidade para obter informações
elaboração e funcionamento das
sobre o processo de elaboração das
fichas de treino.
fichas de prescrições de treino.
BLOCO 3: FASE INTERMEDIÁRIA – DESENVOLVIMENTO DA MODELAGEM
Análise das prescrições de treino
ATIVIDADE
PERÍODO
OBJETIVO
Análise dos dados coletados nas
Discutir em grupo com a
pesquisas realizadas sobre as fichas
mediação do professorde prescrições de treino.
De 30 de Outubro pesquisador a possível conexão
Investigações matemáticas das
de 2018 a 19 de
entre os conceitos de Análise
informações obtidas. Elaboração de
Novembro de
Combinatória com o processo de
modelos baseados nas fichas de
2018
elaboração e funcionamento das
treino.
fichas de prescrições de treino.
Produção de vídeos curtos.
Elaborar os modelos matemáticos.
BLOCO 4: FASE FINAL – APRESENTAÇÃO DA MODELAGEM E ENTREGA DO
RELATÓRIO FINAL
Apresentação dos resultados e avaliação do processo de modelagem
ATIVIDADE
PERÍODO
OBJETIVO
Elaboração do relatório final sobre
Discutir sobre a elaboração e a
as atividades de modelagem
De 26 de
apresentação do relatório final.
relacionadas com a Análise
Novembro de
Apresentação do relatório final e
Combinatória.
2018 a 03 de
dos modelos elaborados.
Apresentação dos modelos e dos
Dezembro de
Avaliação da apresentação e do
resultados obtidos nas pesquisas
2018
relatório pelos membros da banca.
realizadas.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

É importante ressaltar que, durante a realização das atividades do registro
documental, o professor-pesquisador filmou as aulas para que não se perdessem
informações da conversa dos alunos participantes, bem como de seus gestos e expressões,
para se detectar o que estavam pensando e como estavam agindo com relação à realização
das atividades propostas em sala de aula.
Desse modo, o professor-pesquisador solicitou a um participante de cada grupo
para que gravasse em áudio, em seu telefone celular, as discussões realizadas em grupos
enquanto realizava o registro fotográfico no momento em que os alunos participantes
realizavam as atividades.
Nesse ambiente de aprendizagem, o professor-pesquisador discutiu com os alunos
participantes, por meio da realização das atividades contextualizadas dos blocos do
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registro documental (Apêndice 07), os conteúdos relacionados com a Análise
Combinatória e com a utilização da Modelagem Matemática para que, posteriormente,
pudessem observar a sua relação com o cotidiano.
Nesse direcionamento, o registro das observações realizadas durante a execução
das atividades matemáticas curriculares propostas no registro documental foi realizada no
diário de campo do professor-pesquisador imediatamente após a aplicação dessas
atividades para os alunos participantes dessa pesquisa. O professor-pesquisador também
elaborou a transcrição dos vídeos e áudios que foram realizados durante a condução
dessas atividades.
Finalizando, os pressupostos da Teoria Fundamentada nos Dados foram utilizados
durante as fases de: observação dos participantes na condução do trabalho de campo, bem
como da codificação e análise dos dados brutos na fase analítica e, posteriormente, a
categorização e a interpretação dos resultados obtidos por meio da fase interpretativa
desse estudo.

2.7. Análise dos Dados e Interpretação dos Resultados

Os processos analítico e interpretativo desse estudo foram conduzidos por meio
da observação das atividades realizadas em sala de aula. Assim, a análise dos dados foi
realizada com a utilização das informações coletadas na observação direta dos
participantes desse estudo. Essas observações foram registradas no diário de campo do
professor-pesquisador.
Utilizando os pressupostos da Teoria Fundamentada, o conjunto dos dados brutos,
denominado de amostragem teórica, foi coletado durante a realização do trabalho de
campo que foi conduzido nesse estudo. Esses dados brutos foram transcritos para
possibilitar a análise da problemática dessa pesquisa.
Posteriormente, esses dados foram codificados com a utilização das codificações
aberta e axial para a elaboração de categorias conceituais. O principal objetivo dessas
categorias foi possibilitar a interpretação dos resultados obtidos pelo professorpesquisador para auxiliá-lo na elaboração da resposta para a questão de investigação dessa
pesquisa.
Nesse processo, a triangulação dos dados que foram obtidos nos instrumentos de
coleta foi utilizada para auxiliar o professor-pesquisador no entendimento da
problemática desenvolvida para esse estudo.
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Desse modo, Rosa (2010) ressalta que a importância da triangulação está
relacionada com a utilização de diferentes procedimentos de coleta de dados com diversos
instrumentos, pois visa promover a credibilidade e a validade dos resultados obtidos nas
investigações.
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CAPÍTULO III

APRESENTANDO E ANALISANDO OS DADOS BRUTOS POR MEIO DAS
CODIFICAÇÕES ABERTA E AXIAL

Esse capítulo mostra a análise dos dados brutos coletados nos questionários inicial
e final, nos 4 (quatro) blocos de atividades do registro documental que foram realizadas
durante o trabalho de campo desse estudo e, também, no diário de campo do professorpesquisador.
Desse modo, as respostas dadas pelos alunos participantes para os questionários e
para as atividades do registro documental, bem como o registro das observações das aulas
anotadas no diário de campo do professor-pesquisador também foram transcritas,
codificadas e analisadas.
Ressalta-se que esse capítulo também mostra a análise dos dados brutos coletados
na entrevista realizada com o professor de Educação Física (P1) participante desse estudo.

3.1. Procedimentos Metodológicos Realizados na Fase Analítica dos Dados

A princípio, o procedimento da amostragem teórica foi utilizado pelo professorpesquisador para analisar os dados coletados por meio do registro de indicadores,
palavras, termos, expressões e frases que emergiram no decorrer da fase analítica desse
estudo. Assim, após o levantamento inicial dos dados brutos que foram coletados na
amostragem teórica desse estudo, os procedimentos de codificação e categorização foram
iniciados de maneira sistemática e simultânea até a ocorrência da saturação teórica, pois
os dados começaram a se repetir e informações novas ou relevantes não foram
determinadas (GASQUE, 2007).
Nesse contexto, a codificação é um dos processos mais importantes da Teoria
Fundamentada, pois equivale ao emprego de códigos em fragmentos de textos que são
adequadamente estruturados, como, por exemplo, uma palavra, uma frase, uma página ou
um texto completo. De acordo com a estratégia escolhida, os pesquisadores podem ler um
determinado trecho de um documento com o objetivo de identificar uma palavra ou uma
frase para analisá-las e decidir se existem sobre a ocorrência de informações pertinentes
para serem aplicadas no processo de categorização (COFFEY; ATKINSON, 1996).
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Conforme Glaser e Strauss (1967) afirmam, a codificação pode ser executada
linha a linha, frase a frase, parágrafo a parágrafo, seção por seção ou página por página.
No entanto, quanto menor for a aplicação da unidade de análise, como, por exemplo, um
trecho dessa linha, mais numerosas podem ser as categorias descritivas que emergem do
processo analítico. Portanto, a análise processada linha a linha garante que a codificação,
a categorização e a elaboração da teoria emergente sejam fundamentadas nos dados ao
invés de se serem prescritas pelos pesquisadores.
Nesse sentido, Strauss e Corbin (1990) mencionam que se os pesquisadores
codificarem parcelas maiores de texto, como, por exemplo, um parágrafo ou uma página,
a sua atenção pode ser direcionada para uma ocorrência particularmente específica e,
como consequência, pode haver a definição de categorias menos óbvias, mas, da mesma
maneira, importantes para auxiliar os pesquisadores na fase interpretativa do estudo para
que não sejam desperdiçadas.
Nesse contexto, os códigos são legendas utilizadas pelos pesquisadores para
possibilitar a emergência de unidades de análise para a determinação das informações que
são compiladas ao longo da gestão de um determinado estudo. Frequentemente, os
códigos estão implícitos nos fragmentos de textos de tamanhos variados, como, por
exemplo, palavras, frases, termos, expressões, frases e parágrafos, que estão conectados
ou desconectados por meio de uma estrutura textual específica dos instrumentos de coleta
de dados (MILES; HUBERMAN, 1994).
Continuando com esse trabalho metodológico, os códigos preliminares foram
organizados em categorias conceituais. Nesse procedimento, os dados brutos foram
decompostos e conceitualizados para que se pudessem demonstrar as suas relações. O
principal objetivo desse procedimento de análise é oportunizar o desenvolvimento do
rigor necessário para esse método científico por meio do exame minucioso dos dados
brutos (STRAUSS; CORBIN, 1990).
Desse modo, os códigos determinados nesse processo analítico são de dois tipos:
os preliminares que auxiliam na conceituação da essência empírica da pesquisa e os
conceituais que auxiliam os pesquisadores a transitarem de um referencial prescritivo
para uma representação descritiva mediante a elaboração de categorias conceituais,
possibilitando a abstração dos dados para a obtenção de informações consideráveis para
a compreensão da problemática do estudo (GLASER, 1978).
Posteriormente, a análise dos dados brutos foi realizada mediante os instrumentos
de coleta de dados utilizados nesse estudo para a composição de sua amostragem teórica.
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As informações originadas nos dados brutos foram analisadas e relacionadas entre si
(PINHEIRO, 2017).
O processamento dessas informações se iniciou com a Codificação Aberta por
meio da qual os dados foram examinados cautelosamente e verificados linha a linha, frase
a frase e parágrafo a parágrafo, sendo realizado manualmente por meio da leitura e do
registro das informações contidas nos dados coletados durante a condução do trabalho de
campo.
Essa abordagem analítica auxiliou o professor-pesquisador na codificação de
trechos do texto por meio de expressões ou frases que pudesse expressar a essência do
discurso dos participantes desse estudo. Consequentemente, esse procedimento de leitura
e análise dos dados brutos foi meticuloso, possibilitando que o professor-pesquisador
“examinasse, refletisse, comparasse e conceituasse os códigos preliminares determinados
nessa codificação” (PINHEIRO, 2017).
Portanto, essa codificação baseou-se em abrir os dados brutos, permitindo um
trato mais próximo entre a amostragem teórica e o professor-pesquisador. Por exemplo,
essa abordagem possibilitou que o professor-pesquisador determinasse os códigos
preliminares que emergiram durante a fase analítica desse estudo. O quadro 06 mostra
um exemplo desse processo de codificação aberta.
Quadro 06: Exemplo de codificação aberta
Dados Brutos Coletados
Obviamente não acho a [matemática] melhor matéria
(1), mas é legal (6).
A parte de trigonometria (5) eu amo (6), agora a parte
de geometria espacial (5) eu não gosto (6), tenho
muita dificuldade em entender os conceitos e de
gravar as fórmulas (2).
Gosto de Matemática (6) devido ao raciocínio lógico
que é desenvolvido (4) e que possibilita diversas
interpretações (3).
Eu gosto de estudar Matemática (6) no momento em
que eu tenho controle (1), e sei resolver os conteúdos
aplicados (3).

Codificação Aberta
(Códigos Preliminares)
(1) Relação dos participantes com a
matemática.
(2) Dificuldade ou facilidade com
os conteúdos matemáticos.
(3) Valorização de saberes
matemáticos.
(4) Importância da Matemática.
(5) Conteúdos e conceitos
matemáticos.
(6) Motivação e interesse para a
aprendizagem.

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Em seguida, os dados brutos foram desmembrados em grupos distintos e
comparados entre si para que o professor-pesquisador pudesse estabelecer semelhanças e
diferenças entre as informações obtidas nesse processo (STRAUSS; CORBIN, 1990).
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Esse tratamento permitiu a determinação dos códigos preliminares que emergiram a partir
da análise desses dados.
Prosseguindo com o processo analítico, a codificação axial foi iniciada mediante
o desenvolvimento de uma análise apurada dos códigos preliminares adquiridos através
da codificação aberta realizada. Dessa forma, esses códigos foram reagrupados de novas
maneiras, pois se buscou relacionar as categorias que originaram outros códigos
conceituais (STRAUSS; CORBIN, 1990).
O principal objetivo desse processo foi reorganizar os códigos preliminares em
um nível maior de abstração por meio do desenvolvimento da codificação axial, que
originou as categorias conceituais. O quadro 07 mostra um exemplo da codificação axial
utilizada nesse estudo.
Quadro 07: Exemplo de codificação axial
Codificação Aberta
(Códigos preliminares)
(2) Dificuldade ou facilidade com os conteúdos
matemáticos.
(4) Importância da Matemática.
(5) Conteúdos e conceitos matemáticos.
(1) Relação dos participantes com a matemática.
(6) Motivação e interesse para a aprendizagem.

Codificação Axial
(Categorias Conceituais)
Matemática no contexto escolar

Ação pedagógica da modelagem

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Os métodos de coleta e de análise dos dados brutos ocorreram concomitantemente
durante todas as etapas da condução dessa pesquisa, pois esse é um aspecto importante
da Teoria Fundamentada. De acordo com esse contexto, apresenta-se a organização e a
análise dos dados brutos que foram coletados nos instrumentos utilizados durante a
condução do trabalho de campo dessa pesquisa.

3.2. Análise dos Dados Coletados na Condução do Trabalho de Campo
Os dados brutos que compuseram a amostragem teórica desse estudo foram
coletados no período de 04 de Setembro de 2018 a 03 de Dezembro de 2018, durante a
realização do trabalho de campo desse estudo, por meio da utilização de 2 (dois)
questionários (inicial e final), 4 (quatro) blocos de atividades, uma entrevista
semiestruturada e, também, pelo diário de campo do professor-pesquisador. Dessa
maneira, apresenta-se o desenvolvimento da fase analítica desse estudo.
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3.2.1. Dados Brutos Coletados no Questionário Inicial

A análise dos dados mostra que 18 participantes desse estudo responderam a esse
questionário, que foi aplicado nos dias 04 de Setembro de 2018 e 11 de Setembro de 2018,
antes do início da condução dos blocos das atividades propostas no registro documental.
No decorrer do preenchimento desse questionário, os alunos participantes tiveram
algumas dúvidas sobre como responder algumas das questões40 propostas, mas o
professor-pesquisador os instruiu41 para que registrassem todas as informações que
sabiam, justificando sempre as suas respostas.

3.2.1.1. Análise dos Dados Brutos Coletados no Questionário Inicial

Com relação à Matemática, a análise das respostas dada para a quarta questão:
Você gosta de estudar Matemática? Explique a sua resposta, mostra que 9 (nove) alunos
participantes afirmaram que gostam de estudar matemática, apesar de que 3 (três) desses
participantes admitiram que possuem dificuldades na compreensão de seus conceitos.
Por exemplo, a participante F8 ao explicar a sua resposta descreveu que a
“Matemática seria uma das minhas matérias preferidas, se eu soubesse fazer e não
existisse geometria” enquanto o participante M11 respondeu que “Eu gosto de estudar
Matemática no momento em que eu tenho controle, e sei resolver os conteúdos
aplicados”.
Os demais 6 (seis) desses alunos participantes, que responderam “Sim” ao serem
questionados se gostam de estudar matemática, afirmaram em suas respostas que esse
gostar da matemática está relacionado com a facilidade encontrada na aprendizagem dos
seus conceitos e, também, no reconhecimento da importância desse conhecimento no
cotidiano.
O participante M7 justificou a sua resposta comentando que: “Em minha opinião,
a matemática não é apenas uma matéria escolar, é, inclusive, parte do nosso dia a dia. Eu
particularmente amo matemática e ciências que a envolvem. Se eu puder, pretendo
participar de olimpíadas de matemática”. Similarmente, o participante M1 disse que,

40

As questões 17 e 18 (Apêndice 04) do questionário inicial foram aquelas que os alunos participantes
encontraram maiores dificuldades em responder.
41
Diante da dificuldade encontrada pelos participantes, o professor-pesquisador atuou como mediador no
processo de orientação para responder as questões do questionário inicial, esclarecendo os alunos
participantes na compreensão das informações solicitadas nessas questões.
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“Além da matemática ter um grande peso em vestibulares e no Enem, ela é uma matéria
que requer muita atenção e contém muitos desafios”.
Continuando com essa análise, 4 (quatro) participantes afirmaram que gostam
parcialmente (mais ou menos) de estudar Matemática. Essa resposta é justificada pelo
motivo de não se identificarem com alguns conceitos matemáticos estudados em sala de
aula, como, por exemplo, de Geometria e Logaritmo. Assim, o participante M13
fundamentando a resposta dada argumentou que: “Em parte sim, a parte de trigonometria
eu amo, agora a parte de geometria espacial eu não gosto porque tenho muita dificuldade
em entender os conceitos e de gravar as fórmulas”. Da mesma maneira, a participante
F16 respondeu que apesar de apreciar a Matemática “não gosto da parte de Geometria”,
Em contrapartida, 5 (cinco) alunos participantes responderam que não gostam de
estudar Matemática42. Assim, ao esclarecer a sua resposta, a participante F12 declarou
que: “Sempre tive dificuldades com números e a matemática sempre foi muito
complicada pra mim” enquanto a participante F6 respondeu que: “Não gosto de estudar
matemática, pois não tiro nota boa, mesmo estudando”. Ao explicar a sua resposta, a
participante F14 justificou que não gosta de estudar matemática, pois “eu não entendo
com facilidade matérias de exatas”.
A análise das respostas dadas para a questão 5: Especificar os conteúdos da
disciplina Matemática que você gostou de estudar no Ensino Fundamental e até o
momento no Ensino Médio. Explique a sua resposta, mostra que 16 participantes listaram
somente os conteúdos que mais gostaram de estudar, pois tiveram maior facilidade em
sua aprendizagem.
Por exemplo, o participante M9 listou os conteúdos de “Fração, adição de fração,
subtração de fração, divisão de fração, adição, subtração, divisão e multiplicação, porque
eu consegui aprender bem essas matérias. Porque quando eu estudei essas matérias, eu
consegui aprendê-las bem”.
Por outro lado, a relação dos conteúdos escolhidos pelos outros 2 (dois)
participantes estava associada aos tópicos matemáticos aos quais necessitavam de maior
atenção no momento da resolução das atividades, como, por exemplo, equações e matriz.
Desse modo, o participante M1 respondeu que:
No ensino fundamental eu gostei de estudar equação do 1º e 2º grau e
no ensino médio o que eu gosto é matriz. Uma vez que no ensino
fundamental eu gostei de equação do 1º e 2º por envolver letras e gostei
de matriz por se algo que precisa de muita atenção para resolver.
42

Os alunos participantes desse estudo que declararam não gostar de estudar Matemática são todos do sexo
feminino.
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Para a aluna participante F4, os conteúdos de geometria lideram a sua escolha
apesar de encontrar dificuldades em sua aprendizagem. Essa participante comentou que
os seus assuntos matemáticos preferidos são:
Teorema de Tales, semelhança de triângulo, conjuntos, trigonometria.
Um pouco de matemática dos anos iniciais. Tendo a preferir os
conteúdos da área de geometria, mas ainda sim tenho dificuldades.
Normalmente eu prefiro a área de geometria, pois eu gosto de ver o que
eu estou calculando.

Ao serem questionados a respeito da realização de atividades extraclasse nas aulas
de Matemática, as repostas dadas para a questão 6: Quando você estudou os conteúdos de
Matemática, realizou alguma atividade extraclasse? Explique a sua resposta, mostram
que 14 participantes realizaram alguma atividade extraclasse em algum momento de sua
vida escolar.
Por outro lado, 3 (três) alunos participantes afirmaram que nunca realizaram
atividades extraclasse quando estudaram conteúdos matemáticos na escola. Por exemplo,
a participante F6 relatou que “não me lembro e por isso não as realizei” enquanto o
participante M15 disse que: “Antigamente realizamos atividades com pizzas e chocolate
como meio de estudar fração”. Ressalta-se que, no decorrer do Ensino Médio, a
participante F2 mencionou que utilizou o “Aplicativo de preparação para o ENEM
(AppProva)”.
No que se refere à facilidade na resolução de problemas matemáticos, as respostas
dadas para a questão 7: Explique se você tem facilidade para resolver problemas
matemáticos, apontam que 9 (nove) alunos participantes têm facilidade na resolução de
problemas que envolvem os conceitos matemáticos de suas preferências.
Por exemplo, a participante F8 contou que: “Eu tenho facilidade em conteúdos
mais ligados a álgebra porque me interessam mais”. Nesse direcionamento, o participante
M7 descreveu que “Possuo facilidade em resolver problemas matemáticos que envolvam
desafios de conceitos matemáticos e que requeiram de mim tempo e pensamento”.
Por outro lado, 9 (nove) alunos participantes afirmaram não terem facilidade na
resolução de situações problemas matemáticos. Por exemplo, a participante F12
respondeu que “Depende do problema, mas na maioria das vezes me enrolo
principalmente para entender o problema, me perco no enunciado e acabo fazendo outra
coisa” enquanto o participante M5 relatou que: “Na maioria das vezes não, pois consigo
entender e resolver”.
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Na questão 8: Explique se os conteúdos de matemática são importantes para a
realização das tarefas do dia a dia. Quais tarefas?, a análise das respostas dadas mostra
que 12 participantes reconheceram que os conteúdos da matemática básica, as quatro
operações, as grandezas e a matemática financeira estão presentes nas tarefas realizadas
no dia a dia, estando relacionadas com as compras e os pagamentos, bem como no cálculo
da quantidade de ingredientes de uma receita.
Por exemplo, a participante F16 respondeu que a “matemática básica (soma,
subtração, multiplicação e divisão) é superimportante para o dia a dia e as grandezas
também. Usamos isso para cozinhar, fazer compras etc.”. Em contrapartida, 6 (seis)
participantes responderam que a matemática é importante na realização das tarefas do dia
a dia, porém, não descreveram quais são essas tarefas. O quadro 08 mostra as tarefas
listadas pelos participantes que utilizaram conteúdos matemáticos para a sua realização.
Quadro 08: Utilização da matemática em tarefas do cotidiano
Tarefas do dia a dia que utilizam conteúdos matemáticos
Comparar preços e/ou fazer compras.
Conferir troco.
Fazer um bolo e/ou receita de alguma comida.
No exercício de atividades financeiras.
Saber a distância entre locais e ver as horas no relógio.
Não descreveram as tarefas
Total

Participantes
07
03
03
03
02
06
24

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

É importante ressaltar que, no quadro 08, as respostas dadas pelos 18 alunos
participantes totalizam 24 entradas, pois alguns participantes deram a mesma reposta para
a questão, resultando, assim, em um total superior à quantidade de participantes dessa
pesquisa.
Com relação a questão 9: Quais os conteúdos matemáticos que você considera
mais difíceis? Explique, a análise das respostas dadas para essa questão mostra que 2
(dois) participantes listaram os conteúdos que consideravam difíceis, porém, não
explicaram a sua resposta. Por exemplo, o participante M11 respondeu que “Os conteúdos
matemáticos que eu considero mais difíceis, são: log, trigonometria”.
Por outro lado, 16 alunos participantes, além de listarem os conteúdos
matemáticos que consideraram mais difíceis, justificaram as suas respostas a partir
dificuldade na aprendizagem desses conceitos. Por exemplo, para o participante M15, o
conteúdo matemático mais difícil é o “Logaritmo, pois não gostei da matéria e tive
dificuldades no assunto”. O quadro 09 mostra os conteúdos listados pelos participantes.
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Quadro 09: Conteúdos matemáticos considerados difíceis
Conteúdos
Logaritmo
Trigonometria
Geometria
Equações e/ou inequações
Função
Determinante
Raiz quadrada
Fração
Todos os conteúdos
Não explicaram a resposta
Total

Participantes
11
08
08
03
03
01
01
01
01
02
39

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Ressalta-se que o quadro 09 mostra que as respostas dadas pelos 18 alunos
participantes totalizam 39 entradas, pois alguns participantes deram a mesma reposta para
essa questão, resultando, assim, em um total superior à quantidade de participantes dessa
pesquisa.
Continuando com essa análise, as respostas dadas para a questão 10: Quais são os
conteúdos de matemática que você considera mais fáceis? Explique, mostram que 13
alunos participantes escolheram os conteúdos que tiveram maior facilidade na sua
aprendizagem, Por exemplo, a participante F12 respondeu que considera os conteúdos
como “Ângulo, matriz, determinante, equação do segundo grau e geometria espacial
fáceis, pois aprendi com facilidade”.
Similarmente, o participante M3 optou por conteúdos que não exigem
pensamentos mais complexos, assim, em sua resposta disse que “Os conteúdos que
considero mais fáceis são equação do primeiro grau e matriz, pois não exigem tanto de
conhecimentos matemáticos mais complexos”.
Por outro lado, 4 (quatro) participantes listaram os conteúdos que consideraram
mais fáceis, contudo, não explicaram as suas respostas. Por exemplo, a participante F16
listou os conteúdos de “Grandezas, teorema de tales, equação do 2º grau, função do
segundo grau e matriz”.
Essa análise também mostra que 1(uma) aluna participante, a F18, explicou a sua
resposta, mas não listou os conteúdos matemáticos e, em sua resposta, comentou que
prefere “Aqueles [conteúdos] que envolvem mais lógica e menos raciocínio”. O quadro
10 mostra os conteúdos elencados pelos alunos participantes desse estudo

Quadro 10: Relação dos conteúdos considerados fáceis pelos participantes
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Conteúdos
Equação do 1º e 2º grau
Geometria
Matriz e/ou determinante
Sistema linear
Quatro operações básicas
Função
Trigonometria e probabilidade (2 cada)
Fração, grandeza e estatística – medidas de posição (1 cada)
Não explicaram
Total

Participantes
09
08
07
05
04
03
04
03
03
46

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

É importante ressaltar que o quadro 10 mostra que as respostas dadas pelos 18
alunos participantes totalizam 46 entradas, pois alguns participantes deram a mesma
reposta para essa questão, resultando, assim, em um total superior à quantidade de
participantes dessa pesquisa.
Com relação aos conteúdos matemáticos que os participantes relataram menos
gostarem de estudar, a análise das repostas dadas a questão 11: Qual(ais) são o(s)
conteúdo(s) de Matemática já estudado(s) que você menos gostou e por quê?, mostra que
os conteúdos de logaritmo e/ou geometria foram mencionados por 12 participantes e entre
as justificativas apresentadas está a dificuldade de compreensão dos conceitos
logarítmicos e geométricos.
Por exemplo, o participante M3 respondeu que os “conteúdos que gostei menos
foram logaritmo e geometria espacial, pois são mais difíceis de aprender”. Por outro lado,
6 (seis) participantes relataram que os conteúdos matemáticos que menos gostaram são
função e trigonometria. O quadro 11 mostra os conteúdos listados pelos alunos
participantes desse estudo.
Quadro 11: Conteúdos que os alunos participantes menos gostaram de estudar
Conteúdos
Geometria
Logaritmo
Equação do 2º grau, funções e trigonometria (3 cada)
Inequação
Conjuntos, determinantes e notação científica (1 cada)
Total

Participantes
12
09
09
02
03
35

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Ressalta-se que o quadro 11 mostra que as respostas dadas pelos 18 alunos
participantes totalizam 35 entradas, pois alguns participantes deram a mesma reposta para
essa questão, resultando, assim, em um total superior à quantidade de participantes dessa
pesquisa.
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A análise das respostas dadas para a questão 12: Qual a sua opinião sobre
trabalhos em grupo? Explique, mostra que 12 participantes são favoráveis a realização
de trabalhos em grupos, pois esse tipo de atividade é uma maneira de interação e troca de
experiências. Por exemplo, a participante F2 respondeu que “Eu adoro trabalhos em
grupo, por ser uma forma de compartilhar o conhecimento e ser uma forma fácil de
aprendizado”.
Em contrapartida, 4 (quatro) participantes disseram não gostar de trabalho em
grupo e dentre os motivos apresentados para justificar essa afirmativa foi citado a
dificuldade de relacionamento entre os participantes. Por exemplo, a participante F4
relatou que “Eu não gosto, pois sempre me estresso, discuto com meu grupo. Sempre tem
uma pessoa que não faz nada. Para mim, na minha sala, não tenho muitos amigos então
costumam não me colocar em nenhum grupo”.
Por outro lado, 2 (dois) participantes não se posicionaram totalmente contra ou a
favor dos trabalhos em grupo. Por exemplo, a participante F20 respondeu que
“Dependendo das pessoas é muito bom, que cada um tem algo a compartilhar, mas
também às vezes é muito ruim devido a brigas”. O gráfico 05 mostra a opinião dos alunos
participantes desse estudo sobre os trabalhos em grupos.
Gráfico 05: Opinião sobre trabalhos em grupo

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Analisando as respostas dadas para a questão 13: Você gosta de esportes? Quais?
Explique, verifica-se que 16 participantes gostam de praticar esportes. Por exemplo, o
participante M11 explicou que “Sou um fã de esportes. Gosto de: futebol, ciclismo, vôlei,
mergulho, downhill, handball, basket e sinuca” enquanto a participante F18 respondeu
que “Sim, gosto de correr e fazer academia”.
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Por outro lado, 2 (duas) participantes responderam que não gostam de praticar
esportes justificando preguiça e/ou sedentarismo. Por exemplo, a participante F12 relatou
que “Não, não gosto de fazer atividades físicas, me considero uma pessoa sedentária”. O
gráfico 06 mostra os esportes de preferência dos alunos participantes dessa pesquisa.
Gráfico 06: Esportes preferidos pelos participantes

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Com relação à questão 14: Você frequenta academias? Explique a sua resposta,
a análise das repostas dadas mostra que 3 (três) participantes frequentam academias. Por
exemplo, o participante M1 destacou que “atualmente eu frequento [a academia] com
menos frequência, no passado eu era mais focado e presente nas academias”.
No entanto, 15 participantes declararam que não frequentam as academias e dentre
os motivos declarados destaca-se a falta de tempo e de recursos financeiros disponíveis.
Por exemplo, a participante F2 respondeu que “Frequentava [academia]. Sempre gostei,
mas como eu não tenho mais tempo sobrando fui obrigada a sair”.
Continuando com a fase analítica dos dados brutos do questionário inicial, os
resultados obtidos com a análise das respostas dadas à questão 15: O que você observa
com relação às fichas de treino (prescrição dos treinos)? Explique a sua resposta,
mostram que 11 participantes observaram que as fichas de treino servem para organizar
o treino nas academias, pois contém informações relativas às atividades, aos dias de
treino, ao peso, às séries e as repetições.
Por exemplo, o participante M11 respondeu que as “fichas de treino são bastante
necessárias em todas as academias, uma vez que elas organizam e projetam as atividades
dos frequentadores de academias, facilitando, assim, os seus rendimentos pessoais”.
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Por outro lado, a aluna participante F10 respondeu que, de acordo com as fichas
de treino é possível saber “o nome dos aparelhos, a quantidade de vezes que devo fazêlo”. Porém, 7 (sete) participantes desse estudo comentaram que não observaram
informações relevantes nessas fichas pois não frequentam academias. Por exemplo, a
aluna participante F8 respondeu que “Na verdade, nada, porque eu não costumo ir na
academia”.
Com relação à presença do conhecimento matemático na prática de atividades
físicas, as respostas dadas para a questão 16: Você acha que a Matemática está presente
na prática de atividades físicas? Explique, mostram que, para 17 alunos participantes, a
matemática está presente na prática de atividades físicas.
Por exemplo, o participante M15 respondeu que “Sim, no cálculo de várias coisas,
como a força, velocidade, o peso de algo, os exercícios e o número deles em uma
academia e etc”. Em contrapartida, o aluno participante M7, afirmou não ter condições
para responder essa questão, pois “Não faço a mínima ideia”.
Na questão 17 houve a proposição da seguinte situação-problema: Após um
atropelamento no centro da cidade de Governador Valadares, a polícia e o SAMU foram
chamados pelos que ali passavam e presenciaram o fato. O causador do acidente não
parou para socorrer a vítima e evadiu-se do local. Algumas testemunhas conseguiram
anotar parte da placa do veículo e repassaram essas informações à autoridade policial.
As informações repassadas foram: A parte literal da placa é POM. Na parte
numérica (composta por 4 números) não há dígitos repetidos, o último dígito é par, o
primeiro dígito é 6 e o terceiro é 1. Sendo assim, após análise, os policiais identificaram
que o número de veículos suspeito é igual a? (Registre a sua estratégia e explique a sua
resposta).
As respostas dadas para essa questão mostram que 15 alunos participantes
resolveram essa questão. Essa análise mostra que 8 (oito) desses participantes
determinaram a resposta correta enquanto 7 (sete) não obtiveram a resposta correta. As
figuras 13 e 14 mostram a resolução dessa situação-problema pela aluna participante F14
e pelo aluno participante M15.
Figura 13: Resolução da participante F14 para a questão 17 do questionário inicial43

43

Observa-se que até esse momento as questões de Análise Combinatória eram resolvidas sem o emprego
de fórmulas.
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Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Figura 14: Estratégia utilizada pelo participante M15 na resolução da questão 17 do
questionário inicial

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

No entanto, 3 (três) alunos participantes desse estudo não conseguiram resolver
essa questão. Por exemplo, a participante F20 respondeu que “Não sei, não estudei essa
matéria”. A figura 15 mostra a resolução da questão 17 pela participante F20.
Figura 15: Resolução da questão 17 pelo participante F20

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostram
que esses participantes nem tentaram resolver essa questão, pois os seus registros escritos
estavam em branco.
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Finalizando a fase analítica do questionário inicial, os alunos participantes desse
estudo responderam a questão 18: Visando melhorar a segurança dos seus clientes, um
banco mudou o seu antigo sistema de senhas para um novo modelo de dois blocos de
senhas. O primeiro bloco é formado por 4 algarismos distintos e o segundo bloco
formado por 3 letras distintas. Dessa forma, o número total de senhas diferentes nesse
novo sistema é? Explique a sua resolução e a sua resposta.
As repostas dadas para essa questão mostram que 15 alunos participantes
resolveram a questão enquanto e 3 (três) participantes responderam que não sabiam como
resolver essa questão. Entre os que resolveram essa questão, nenhum participante
determinou a resposta correta. A figura 16 mostra a resolução dessa questão pela
participante F12.
Figura 16: Resolução da questão 18 do questionário inicial pela participante F12

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Contudo, as anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador
mostram que 6 (seis) alunos participantes resolveram essa questão se aproximando da
resposta correta, porém, não consideraram que os algarismos e as letras deveriam ser
distintos. Por outro lado, 3 (três) participantes responderam que “não sei como resolver
essa questão”. Por exemplo, a participante F20 respondeu que “Não sei, não estudei”.
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Após a finalização da apresentação dos dados e da análise das respostas dadas
para o questionário inicial, o professor-pesquisador procedeu com a codificação aberta
dos dados brutos coletados nesse instrumento.

3.2.1.2. Codificação Aberta dos Dados Coletados no Questionário Inicial

O objetivo central da codificação aberta é identificar, nomear e codificar as
informações fundamentais que foram extraídas dos dados brutos coletados no
questionário inicial.
Nessa fase analítica, o professor pesquisador e o seu orientador decidiram sobre a
identificação dos códigos preliminares por meio do consenso dessas codificações.
Ressalta-se que as informações extraídas dos dados brutos coletados nesse instrumento
estavam vinculadas com os objetivos dessa investigação.
O quadro 12 mostra a codificação aberta com relação à análise dos dados brutos
coletados nas respostas dadas pelos alunos participantes desse estudo para as questões do
questionário inicial.
Quadro 12: Codificação aberta do questionário inicial
Dados Brutos Coletados
Não acho a [matemática] melhor matéria (1), mas é legal (6). A parte
de trigonometria (5) eu amo (6), agora a parte de geometria espacial
(5) eu não gosto (6), tenho muita dificuldade em entender os
conceitos e de gravar as fórmulas (2).
Gosto de Matemática (6) devido ao raciocínio lógico que é
desenvolvido (4) e que possibilita diversas interpretações (3).Eu
gosto de estudar Matemática (6) no momento em que eu tenho
controle (1), e sei resolver os conteúdos aplicados (3).
Não suporto (6) Geometria (5).
Eu tenho dificuldades para raciocinar rápido (2) e embaralhado me
atrapalho ao lidar com números (1).
Eu não entendo com facilidade matérias de exatas (2).
Não gosto de estudar matemática (6), pois não tiro nota boa (2),
mesmo estudando (1).
Eu gosto de matemática (6), pois me surpreendo do modo como
descobrir (3) a altura de um cilindro (5), o volume de um tronco de
pirâmide (5).
Além da matemática ter um grande peso em vestibulares e no ENEM
(4), ela é uma matéria que requer muita atenção (1) e contém muitos
desafios (4).
Porque a matemática está na minha vida cotidiana (11).

Codificação Aberta
(Códigos
preliminares)

(1) Relação dos
participantes com a
matemática.

(2) Dificuldade ou
facilidade com os
conteúdos
matemáticos.

(3) Valorização de
saberes matemáticos.
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Em minha opinião, a matemática não é apenas uma matéria escolar
(4), é, inclusive, parte do nosso dia a dia (11).
No ensino fundamental, gostei de estudar (6) equação do 1º grau (5).
No ensino médio, até o momento, gostei de estudar (6) função do 2º
grau, trigonometria e matriz (5).
Gostei desses conteúdos (6), pois foram de fácil aprendizado (1).
Função do 2º grau, matriz, determinante, sistema linear, soma (5).
Os conteúdos que mais gostei de estudar (6) foram equações tanto de
1º grau quanto de 2º grau (5).
Tendo a preferir (6) os conteúdos da área de geometria (5), mas ainda
sim tenho dificuldades (2).
Normalmente eu prefiro (6) a área de geometria (5), pois eu gosto (6)
de ver o que eu estou calculando (3).
No Ensino Médio já realizamos tarefas extraclasse (7) pelo aplicativo
AppProva (13), onde foram formuladas provas pelos professores (8).
Fomos ao supermercado e pesquisamos sobre preços (7), e ao mesmo
tempo realizamos contas de porcentagem (5).
Nas aulas de fração no 5º ano (5), a professora trouxe pizza e
chocolate para nos ensinar a matéria (9).
Não consigo resolver os problemas da Matemática II (1), porque
tenho dificuldade (2).
Tenho facilidade para resolver problemas matemáticos (10) porque,
além de gostar (6), tenho um bom raciocínio lógico (3).
No início eu entendo (1), mas logo depois tudo se complica (2).
Na maioria das vezes me enrolo principalmente para entender o
problema (10), me perco no enunciado (2) e acabo fazendo outra
coisa (1).
Dependendo da matéria que é usada (4) para resolver o problema (4),
eu tenho facilidade para alguns problemas matemáticos (10).
Os conteúdos matemáticos (5) são importantes em inúmeras tarefas
[cotidianas] (11).
Dentre essas tarefas [cotidianas] (11), as que mais se destacam, são
realização de compras, comparação de preços, uso de medidas e
cálculos de porcentagem sobre ganho ou perda de dinheiro (9).
Para mim [os conteúdos matemáticos] não são importantes (1).
No máximo subtração, multiplicação, soma e divisão (5). Os demais
conteúdos não são utilizados no meu dia a dia (11).
A matemática básica (soma, subtração, multiplicação e divisão) (5) é
superimportante (4) para o dia a dia (11), as grandezas também (5).
Usamos isso para cozinhar, fazer compras (11).
São importantes (4) para calcular um troco, saber a distância entre um
lugar e outro, ver as horas no relógio (11).
Logaritmo, inequação, prisma, triângulo (5). São matérias que tenho
muita dificuldade em entender (2).
Tudo ligado a geometria (5), já que eu não consigo aprender (2).
Os conteúdos matemáticos (5) que eu considero mais difíceis são a
maioria (2) uma vez que eu morei em outro país em que a matemática
não era tão puxado quanto aqui (1) e também as maneiras de se
resolver as questões eram extremamente diferentes (13).

(4) Importância da
Matemática.

(5) Conteúdos e
conceitos
matemáticos.

(6) Motivação e
interesse para a
aprendizagem.

(7) Atividades
extraclasse.

(8) Papel do
professor.

(9) Utilização do
cotidiano em sala de
aula.

(10) Dificuldade ou
facilidade na
resolução de
situações-problema.

(11) Relação da
Matemática com o
cotidiano.

(12) Interação social.
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Determinante, matriz, razões trigonométricas, cone, equação do 2º
grau, sistema linear, ângulos, probabilidade, função, fração (5) são as
matérias que tenho facilidade em compreender (2).
Para mim, geometria (5) é o conteúdo da matemática que considero
mais fácil (2) pelo fato de eu encontrar facilidade em problemas
complicados (3).
Os conteúdos [matemáticos] (5) que eu menos gostei de estudar (6)
são geometria espacial (5), nunca consigo entender os exercícios (6),
sempre tive problemas (2) com formas geométricas (5).
Eu adoro (6) trabalhos em grupo (14), por ser uma forma de
compartilhar o conhecimento (12) e ser uma forma fácil de
aprendizado (13).
Amo (6) trabalhar em grupo (14), pois acho que são momentos de
interação entre os alunos (12).
[Em grupo] pode funcionar (13) quando no grupo todos colaboram
(12), mas pode não funcionar (13) se o restante do grupo for
preguiçoso e deixar para 1 ou 2 pessoas fazer o trabalho inteiro (14).
Além de ser essencial em algumas ocasiões (13), [o trabalho em
grupo] é bom para se desenvolver socialmente (12).
Promovem o convívio em sociedade (12) e o nos preparam para o
mundo (6).
É preciso saber trabalhar em equipe (12) e fazer com que um ajude o
outro (14). Amo esportes (16) e gosto de futebol, vôlei, handebol (15)
(...) e são momentos de descontração (...) com os amigos (12).
Gosto de todos os esportes (16), pois é um momento que eu me
distraio das raivas do dia a dia (15).
Futebol, basquete, ciclismo e vôlei (15), gosto desses esportes, pois
tenho mais facilidade (16).
Eu gosto de esportes (16) uma vez que ajuda o nosso corpo a ser mais
saudável, os que eu mais gosto é futebol e musculação (15).
Frequentava [academia] (17). Sempre gostei (15), mas como eu não
tenho mais tempo sobrando fui obrigada a sair (18).
Não frequento (17), já frequentei (15), pois meus amigos faziam (12).
Ainda não frequento (17), pelo fato de não ter muito tempo
disponível (18). Frequento (17), porque eu quero ficar magra e com
corpo que me agrade (15).
Não, eu não as frequento (17), uma vez que não possuo dinheiro para
pagar por uma academia para exercitar-me (18). Eu não observo [as
fichas] (20), pois não frequento as academias (17).
As fichas de treino (20) são bastante necessárias uma vez que elas
organizam, e projetam as atividades dos frequentadores de academias
(23). Com as fichas de treino, eu observo (20) que há muitas
maneiras de variar o treino (19) porque existem muitas opções (19).
Observo que cada pessoa tem sua própria ficha (20) e que essas pessoas
podem até dividir espaços na academia (12).
Nos exercícios existem as repetições (19), no peso [levantado] (21),
que é pura matemática (21). Observo o nome dos aparelhos (20), a
quantidade de vezes que devo fazê-lo (21). A matemática está em tudo
(11), de maneira explícita e implícita [nas fichas] (21).
Esta até na quantidade de repetições e séries (19), no peso a ser
levantado e no tempo do exercício (21).

(13) Estratégias de
ensino e
aprendizagem.

(14) Trabalho e
negociação em
grupo.

(15) Prática e
valorização de
esportes.

(16) Conexão com
outras áreas do
conhecimento.

(17) Frequência em
academias.

(18) Falta de tempo
e/ou recursos
financeiros.

(19) Pensamento
(raciocínio)
combinatório.

(20) Observação de
prescrições (fichas)
de treino.
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Eu acho que a matemática está presente na prática de atividades
físicas (21) porque matemática contém números (5) e atividades
físicas também (16).
Porque na prática de atividades físicas (15) está sempre presente a
física (16) que envolve a matemática (21).
No cálculo de várias coisas, como a força, velocidade (16), o peso de
algo, os exercícios (21) e o número de [repetição] deles em uma
academia (19).
Como já sei o primeiro e o terceiro número, e que o último é par (22),
é só fazer as combinações possíveis dos números pares com os demais
do segundo lugar, sem que sejam repetidos (19).
Não sei, não estudei essa matéria (10).
Eu contei todas as possibilidades (22), o valor era igual a 20 (19).
Calculei os números pares e não repeti (22). Contém 28 possibilidades
(19).
104.263 (24), fiz a conta (6), comparei (22) com os meus colegas (12).
O número total de senhas diferentes nesse novo sistema é 118 (19).
Existem, de 0 a 9, 10 números e, de “a” a “z”, 26 letras (22), para
descobrir o número total de senhas diferentes basta realizar a seguinte
expressão, 104.263 (24).
Pode repetir (19), e em cada algarismo temos 10 chances (22), então
10.10.10.10 = 10000 senhas diferentes (24).
Para os algarismos que são 4 distintos e vão de 0 a 10 multipliquei
10.10.10.10 = 10.000 (22). E para as letras, o alfabeto tem 26 letras
(22), ou seja, 26 possibilidades para cada um dos 3 (19), ou seja,
17.576 (22). Dá: 175 760 000 (24).

(21) Conexão da
matemática com a
prática de atividades
físicas.

(22) Estratégias de
resolução.

(23) Importância das
fichas de treino.

(24) Matematizando
situações-problema.

Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador

A identificação dos códigos preliminares, durante a realização da codificação
aberta, que foi obtida por meio da análise de recortes de citações diretas (falas) dos
participantes desse estudo, possibilitou que o professor-pesquisador desenvolvesse um
processo analítico dinâmico e indutivo para compreender as mensagens implícitas e
explícitas nesses códigos, que possibilitaram a elaboração das categorias conceituais por
meio da codificação axial.

3.2.1.3. Codificação Axial dos Dados Coletados no Questionário Inicial

A codificação axial dos dados brutos coletados nesse questionário foi identificada
pela associação entre os códigos preliminares determinados previamente na codificação
aberta.
O principal objetivo dessa codificação axial foi estabelecer relações entre esses
códigos, bem como compreender as informações contidas em suas especificações
(STRAUSS; CORBIN, 1990). O quadro 13 mostra a codificação axial com relação à

148
análise das respostas dadas pelos participantes desse estudo para as questões do
questionário inicial.
Quadro 13: Codificação Axial dos dados coletados no questionário inicial
Codificação Aberta
(Códigos preliminares)
(2) Dificuldade ou facilidade com os conteúdos
matemáticos.
(4) Importância da Matemática.
(5) Conteúdos e conceitos matemáticos.
(10) Dificuldade ou facilidade na resolução de
situações-problema.
(15) Prática e valorização de esportes.
(17) Frequência em academias.
(20) Observação de prescrições (fichas) de treino.
(23) Importância das fichas de treino
(3) Valorização de saberes matemáticos.
(9) Utilização do cotidiano em sala de aula.
(16) Conexão com outras áreas do conhecimento.
(18) Falta de tempo e/ou recursos financeiros.
(19) Pensamento (raciocínio) combinatório.
(21) Conexão da matemática com a prática de
atividades físicas.
(22) Estratégias de resolução.
(24) Matematizando situações-problema.
(1) Relação dos participantes com a matemática.
(6) Motivação e interesse para a aprendizagem.
(7) Atividades extraclasse.
(8) Papel do professor.
(11) Relação da Matemática com o cotidiano.
(12) Interação social.
(13) Estratégias de ensino e aprendizagem.
(14) Trabalho e negociação em grupo.

Codificação Axial
(Categorias Conceituais)

Matemática no contexto escolar

Ambiente extraescolar da academia

Processo de Modelagem Matemática

Ação pedagógica da modelagem

Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador

Após a finalização das codificações aberta e axial do questionário inicial,
apresenta-se a análise dos brutos coletados na entrevista com o professor de Educação
Física participante desse estudo.

3.2.2. Entrevista Semiestruturada com o Professor de Educação Física

A entrevista semiestruturada com o professor de Educação Física (P1) participante
desse estudo foi realizada no dia 13 de Novembro de 2018, sendo que o seu principal
objetivo foi compreender como ocorre a construção das prescrições nas fichas de treino
nas academias, bem como verificar se, na formação desse profissional, existe também o
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desenvolvimento do conhecimento matemático, especificadamente, sobre o estudo dos
conceitos de Análise Combinatória.
Metodologicamente, para o desenvolvimento da análise dessa entrevista, o
professor-pesquisador optou pela elaboração de um relatório, em formato de texto, como
descrito nos próximos parágrafos, procurando, assim, obter a compreensão das respostas
dadas pelo entrevistado, bem como as suas explicações. Desse modo, foi solicitado ao
professor de Educação Física, baseado em sua experiência profissional, que descrevesse
como ocorre o processo de construção das fichas de treino (prescrições de treino) nas
academias.
A análise da resposta dada para essa pergunta da entrevista mostra que esse
entrevistado descreveu alguns pontos fundamentais no processo de prescrição de treino.
De acordo com o professor participante P1, o ponto de partida para uma prescrição de
treino é reconhecer quem é esse sujeito, através da acolhida por um setor específico da
academia, seguido da realização de um questionário de triagem de pré-participação.
Conforme esse profissional, esse questionário possibilita a realização de uma
anamnese. De acordo com esse participante, a:
(...) anamnese faz um levantamento da história patológica pregressa, da
história patológica, eventualmente, atual, do histórico da
hereditariedade, das doenças que ocorrem, naquela (pensando) na
família né? Entre os parentes, é (pensando) saber se a pessoa já foi
internada, quais hábitos de vida ela possui relacionados com a atividade
física, a alimentação, consumo de álcool, se fuma.

Assim, o participante P1 afirmou que o objetivo desse questionário é realizar uma
avaliação inicial dos indivíduos que procuram a academia. Além desse instrumento de
coleta de dados na academia, existem outros questionários, como, por exemplo, o
questionário de fator de risco.
Nesse sentido, a partir do questionário de fator de risco44, esse participante
afirmou que é possível obter informações, como, por exemplo, verificar a presença ou
não de sobrepeso, o grau de atividade física ou de sedentarismo e a pressão arterial.
Consequentemente, após a realização da avaliação inicial, é possível para o profissional
de educação física conhecer esse sujeito e as suas limitações e expectativas.

44

Conforme informações desse participante, para cada resposta dada pela pessoa é gerado um escore. Assim,
ao final de todas as perguntas, todos os escores são somados, gerando um escore total. A partir de uma
tabela de classificação, o profissional de educação física pode classificar o entrevistado num grau de risco
que vai desde o mínimo até o muito alto. Então, é recomendável que o profissional de educação física
encaminhe esse indivíduo para um profissional médico nos casos de ocorrência de risco moderado ou
médio.
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Portanto, esse participante informou que a próxima etapa é propor alguma
modalidade de treinamento para esse cliente que está “relacionado à musculação, por
exemplo, que é o serviço mais básico que se oferece nas academias, ou direcioná-lo para
as aulas coletivas conforme a vontade dele”.
Complementado essa afirmação, esse entrevistado destacou a importância de que,
nesse processo inicial de treinamento, os alunos sejam orientados a realizarem todas as
atividades físicas com coerência. Concluindo o seu comentário em resposta à questão
proposta, o participante P1 enfatizou que a:
(...) prescrição de treinamento, é (pensando) fechadinha, deveria vir
após um período de adaptação, que ele vai vivenciar vários tipos de
exercícios, vai ser orientado no âmbito da prática, vai aprender a fazer,
coisas que na sala de musculação não é difícil (...). Então, basicamente,
o ponto de partida é uma boa avaliação, uma acolhida, uma avaliação
física para saber (...) qual é a necessidade física da pessoa e (...) uma,
duas semanas de adaptação na academia. Ele vai treinar, pode ser até
[por meio de] elaborações provisórias, (...) o aluno tem que aprender a
executar alguns exercícios, para depois trabalhar com progressão de
carga à longo prazo.

Em seguida, foi perguntado ao entrevistado sobre a existência de critérios e
cuidados das academias da região do Vale Rio Doce, em Minas Gerais, na confecção das
prescrições de treino e na realização da avaliação inicial. A análise dessa resposta mostra
que o participante P1 identificou alguns problemas que ocorrem no processo de avaliação
inicial e que podem comprometer a prescrição dos treinamentos pelos profissionais nas
academias. Esses problemas podem ser constatados, pois para esse participante:
Historicamente (...) muitas delas [das academias] adotam essa
sistemática da avaliação. Porém, o que acontece historicamente? (...) o
aluno (...) paga normalmente uma matrícula, paga a primeira
mensalidade e paga a avaliação que é oferecida no balcão. Só que, quem
vai fazer essa avaliação nem sempre é um profissional da academia (...)
é um terceiro! (...) Então muitas vezes, a pessoa paga por uma avaliação
e essa avaliação não vai subsidiar as tomadas de decisão que vão gerar
uma elaboração de uma planilha de treinamento.

Para esse entrevistado, o resultado dessa avaliação deveria ser disponibilizado
para o profissional responsável em prescrever o treino no tempo hábil. Contudo, o que
acontece na maioria das vezes é que esse resultado nem chega às mãos dos profissionais
nas academias. Então, é importante ressaltar que é fundamental que as academias tenham
critérios e cuidados com o processo de avaliação inicial.
Por exemplo, o participante P1 afirmou que “Essa (...) percepção do cliente de que
esse serviço (...) pode ser dispensado, tem gerado (...) crítica [e] (...) resistência por parte
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do cliente. Porque ele pode até pagar a primeira avaliação, mas dificilmente ele volta pra
refazer a avaliação”.
Nesse contexto, existe um princípio no campo da Educação Física que se refere à
avaliação, pois para esse participante: “Você deve avaliar se e somente se, puder reavaliar.
Por meio do processo de reavaliação é que o profissional de educação física pode julgar
se as intervenções propostas estão surtindo os efeitos desejados a priori”.
Quando perguntado se havia algum tipo de fiscalização efetiva por algum órgão
regulamentador específico nas academias dessa região, o participante P1 explicou que
“há um órgão regulamentador ou um conselho responsável por regulamentar e fiscalizar
as atividades dos profissionais de educação física”.
Conforme os esclarecimentos dados por esse participante, o Conselho Regional
de Educação Física é parte de um sistema federal responsável por essa regulamentação,
contudo, demonstra limitações na execução dos processos de fiscalização. Por exemplo,
para esse participante “esse conselho demonstra muita limitação em fiscalizar. São mais
de oitocentos municípios em Minas Gerais e, nós temos uma equipe que (...) se não me
engano não passa de cinco profissionais”.
Com respeito aos processos realizados pelo Conselho Regional na fiscalização das
academias, o participante P1 enfatizou que:
Eles atendem por denúncia! E essa denúncia (...) deveria partir (...) da
própria sociedade! Quando chegar numa academia, pergunta: Quem são
os profissionais aqui? Eles (...) estão regulamentados? (...) São
registrados no Conselho Regional de Educação Física? (...) Então, o
conselho precisa amadurecer os mecanismos de fiscalização (...) [e
estabelecer] um diálogo [formador] com a sociedade, para que em toda
cobrança (...) a sociedade seja participante. (...) Mas, isso aí, é um
processo histórico! E não vai ser com vinte anos! (...) O Conselho
deveria intervir mais.

A análise da resposta dada pelo participante P1 a questão: Para o senhor, quais
são as principais variáveis que devem ser levadas em consideração na confecção das
prescrições de treino?, mostra que com relação à prescrição de exercícios é fundamental
considerar alguns componentes da carga conhecidos como variáveis.
Por exemplo, de acordo com o participante P1, a “configuração desses
componentes e dessas variáveis, que geram uma carga externa. (...) São elas (...) a
intensidade (...), a duração [do treino] (...), a frequência semanal (...) e a última variável
é a progressão”. O quadro 14 mostra um trecho da explicação do professor participante
sobre essas variáveis.
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Quadro 14: Trecho da explicação do participante P1 sobre os componentes da carga
P1: É a intensidade dos estímulos do treinamento, a duração dos estímulos de treinamento, o
volume, ou seja, a quantidade total de trabalho gerada durante uma sessão de treinamento, a
duração tem mais a ver com o tempo, embora o volume também tenha; a frequência semanal,
ou seja, quantas vezes eu vou repetir aqueles episódios de estímulos, que são as sessões de
treinamento (pensando) uma, duas, três vezes por dia (pensando) uma, duas, três, quatro,
cinco vezes por semana! (...). E a última variável é a progressão do treinamento, ou seja, um
mesmo arranjo que produz um efeito hoje, ele (pensando) o corpo tende-se a adaptar a ele
com a repetição dele, então, a gente tem que planejar uma progressão daquela sobrecarga,
para que você desencadeie efeitos de treinamento no corpo do indivíduo. Aí, a gente precisa
ter uma clareza quanto a diferença da carga externa, que tem esses cinco componentes
básicos, para a carga interna.
Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador

Continuando com a sua explanação, esse entrevistado ressaltou que não é possível
estabelecer uma linearidade na quantidade de estímulos de treinamento oferecidos
esperando, assim, obter o resultado esperado. Por exemplo, esse profissional argumento
que: “três séries de quinze é melhor para determinado efeito! Três séries de dez é
melhor!”.
Nesse sentido, para o participante P1, a ciência evidencia efeitos de treinamento
a partir dos mais diversos protocolos que servem de subsídio para que o profissional de
educação física tenha clareza de que:
Quando você propõe uma carga externa, manipulando essas (...) cinco
variáveis, (pensando) elas tem que ser efetivas em produzir uma carga
interna que é um componente da fadiga, que pode atingir tecidos, que
pode atingir processos metabólicos, que pode atingir respostas de
funcionamento de glândulas, de hormônios. (...) para que essa
(pensando) sobrecarga interna, esse grau de alteração no funcionamento
do corpo gere um efeito, que é o aumento de massa magra, que é o
emagrecimento.

Assim, esse participante argumenta que “não é possível afirmar que existe uma
linearidade entre aquilo que é oferecido de fora para dentro do corpo e o modo como esse
reage”. E, continuando com a sua explanação, esse profissional comenta que:
Até hoje, ninguém no campo científico do treinamento, da prescrição
do exercício, ninguém foi capaz de dizer o seguinte: a relação de dose
do treinamento para uma determinada resposta do corpo de uma pessoa,
ela simplesmente não existe! Depende não somente dos cinco
componentes da carga, mas depende da administração disso ao longo
[do] tempo.

Continuando a análise da resposta para essa questão, o entrevistado elencou outro
conjunto de variáveis no processo de prescrição. Por exemplo, o quadro 15 mostra um
trecho da argumentação do participante P1 sobre esse conjunto de variáveis.
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Quadro 15: Variáveis estruturais para a prescrição dos treinos
P1: Dessas variáveis que nós chamamos de componentes da carga, tem outro conjunto de
variáveis, que uma parte da literatura chama de variáveis estruturais. Não basta você definir
qual vai ser (pensando) a intensidade do treino e o volume. Você, na hora de manipular isso
durante o treino, você tem que estar atento a quanto tempo dura uma ação muscular (...), as
pausas entre uma ação e outra? Qual é a conduta motora que se adota para a execução de um
movimento com uma resistência externa? Ou seja, quanto tempo esse movimento dura
excentricamente e concentricamente? Se, vai ter pausas na transição de uma fase pra outra?
É (pensando), quanto tempo dura uma série? É (pensando), quanto tempo de carga você vai
manipular? Qual é a amplitude de movimento que a pessoa vai usar? (...) A pessoa vai
executar uma série sozinha ou essa pessoa vai ter ajuda de (...) auxílio externo, para conduzir
determinada fase? E, principalmente, como essa série termina? Essa série termina na hora que
essa pessoa acha, quando ela atinge o número de repetições previsto? Ou, essa série vai
terminar quando essa pessoa não conseguir executar o próximo movimento completo por uma
questão de fadiga? (pensando) Tudo isso é interveniente no processo de treinamento.
Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador

Prosseguindo com a sua explanação, o participante P1 argumentou que “se o
profissional de educação física tomasse como ponto de partida para a prescrição de um
treinamento, as variáveis estruturais, seria possível a montagem dos mais variados tipos
de treinamento”.
Por exemplo, esse profissional questionou: “quantos exercícios e qual a ordem
desses exercícios (...) e como esses exercícios serão executados? (...) quais são as
estratégias para atingir os graus de fadiga que vão gerar cargas internas pra um
determinado indivíduo?”.
Contudo, para o sucesso dessa metodologia de trabalho, esse entrevistado
argumentou que:
O aluno, ele tem que ser ensinado, ele tem que ser empoderado. Tem
que ter relativa autonomia para conhecer seu corpo, para conhecer
formas de condução (pensando) dentro dessa realidade do treinamento.
Porque, não dá para ficar olhando o tempo todo (se refere aqui ao fato
de não ser possível o instrutor acompanhar o aluno o tempo todo na
execução de seu treinamento), a não ser, que o personal trainer esteja
ali. Então, se nós estamos falando de prescrição de treinamento, temos
que incorporar o aspecto pedagógico de que o aluno precisa ser
educado, ensinado, empoderado a ter autonomia para também
reconhecer dentro desse processo objetivos intermediários e formas de
condução.

Continuando com essa análise dessa entrevista, quando perguntado sobre o
momento e a forma que é trabalhado com os estudantes os conhecimentos que seriam
utilizados na confecção das prescrições de treino, no curso de formação de profissionais
de educação física, esse entrevistado respondeu que aprenderá com algumas disciplinas
que ministrará no decorrer do curso. O quadro 16 mostra a lista das disciplinas do curso
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e um breve comentário do participante P1 sobre os conteúdos abordados em suas matrizes
curriculares.
Quadro 16: Disciplinas ministradas por P1 no curso de bacharelado em Educação
Física45
[Na disciplina] Fisiologia do Exercício ele aprende as respostas orgânicas ao exercício (...),
ao estresse imposto por uma atividade física. (...) [A disciplina] Treinamento Esportivo é
outra entrada também importante, “aonde” [em que] o aluno aprende sobre método de
treinamento, planejamento do treinamento, (...) desenvolve essas noções (...)
especificamente pra musculação, que é o nicho de trabalho em questão aqui, a academia, ele
vai ter entrada em Ginástica da Academia, e vai ter uma disciplina chamada Musculação.
Em Musculação, a gente trabalha (pensando) esse aspecto da prescrição, a partir da
compreensão de como (pensando) de qual dever tem o trato com cada uma dessas variáveis.
Qual é a influência de cada uma dessas variáveis do processo de treinamento? Então, só que,
a compreensão desses (pensando) Ginástica da Academia, Musculação, Treinamento
Esportivo, já são disciplinas que vem na outra ponta do curso, ou seja, quando o aluno já
está quase (pensando) está mais maduro, está quase saindo.
Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador

Retomando a sua explicação sobre a prescrição de treino, esse entrevistado atentou
que a “questão de prescrever um treinamento, sobretudo na musculação, ainda vem
carregada desse viés do modelo”, pois os “métodos de treino existentes são
historicamente construídos pela tentativa e erro”.
A análise das respostas dadas pelo participante P1 mostra que o seu discurso
contém elementos que remetem à importância de que no processo de formação
profissional dos educadores físicos promovam-se cenários favoráveis para a formação
crítica desses profissionais com relação às escolhas a serem realizadas no processo de
prescrição de treino.
O quadro 17 mostra trechos do discurso do participante P1 que revela a
importância da formação do profissional em Educação Física, bem como as dicotomias
vivenciadas nesse campo de pesquisa que estão relacionadas com os divergentes
entendimentos sobre os seus conteúdos, como, por exemplo, o conceito de hipertrofiar.
Quadro 17: Processo de formação profissional e escolhas na prescrição do treinamento
Se tudo chega pronto, se tudo existe dessa forma, é só pegar e reproduzir! Então, precisa de
(pensando) ser instigado no aluno, essa curiosidade pra entender o porquê das (pensando)
metodologias, e, sobretudo, essa curiosidade de como eu posso arranjar o treino desse aluno
pra que eu consiga determinar [um] efeito de treinamento. (...) Mas, falando de hipertrofia
e aumento de força, de modo geral, há tanto desconhecimento sobre a questão da hipertrofia
(...). As pessoas acham que hipertrofia e os exercícios de musculação e, o êxito de uma
prescrição de treino de musculação se deve ao padrão biomecânico que se adota para a
execução de um exercício. (...). Muita gente acha, que você consegue melhorar as partes do
45

Essas disciplinas compõem a matriz curricular de um curso de bacharelado em Educação Física em uma
universidade do Vale do Rio Doce, no estado de Minas Gerais.
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músculo, e isso é um conceito muito comum do boring bilden, em que a ideia é isolar ao
máximo as fibras musculares para obter um grau de hipertrofia. Num outro campo [de
pesquisa], mais recente, (...) a literatura entende hipertrofia mais como uma questão
fisiológica. Quando você consegue unir uma técnica e manipular a carga juntamente com as
variáveis estruturais do como fazer o movimento, (...) amplitude, velocidade e ênfase em
alguma fase do movimento, (...) duração de repetições e séries (...) [e conseguir produzir no
seu cliente] um grau de fadiga (...) produz maior acionamento muscular [ou seja, um treino
mais eficaz]. Com essa sobrecarga interna, aumentada por essa manipulação, por essa
quantidade de fadiga que se propõe, você tem um efeito de treinamento. (...) Então, veja, é
uma dicotomia, mas está presente! Muita gente acha que eu vou conseguir hipertrofiar o
músculo acionando determinadas fibras e pra isso, eu tenho que colocar o membro para
trabalhar de um jeito ou de outro! Outros, geralmente, entendem que não necessariamente!
Que executar tecnicamente um exercício é básico! Mas, como (...) manipular essa execução?
O aspecto da hipertrofia tornou-se muito mais bioquímico do que biomecânico.
Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador.

Essa análise também mostra que, quando o participante P1 foi indagado se, no
curso de Educação Física da universidade na qual cursou o seu bacharelado, os alunos
estudavam algum conceito matemático, esse profissional respondeu que a matemática
está presente em várias disciplinas da matriz curricular, como, por exemplo, Bioestatística
e Epidemiologia.
Nessa perspectiva, ao ser indagado sobre a existência de alguma disciplina no
curso que desenvolvesse os conceitos de Análise Combinatória, a análise de sua resposta
mostra que a matriz curricular do curso não possui uma disciplina que discuta esse
conteúdo matemático. Por exemplo, esse participante respondeu que: “Eu acredito que
probabilidade sim dentro do curso de Bioestatística. Probabilidade sim! É, mas,
combinatória (pensando) eu posso até procurar saber para te deixar informado sobre isso,
mas acredito que não!”.
Quando questionado se, durante a sua formação profissional, teve algum contato
com o conhecimento matemático, esse entrevistado respondeu que teve, contudo, esse
contato com o conhecimento matemático na pós-graduação foi mais intenso. O quadro 18
mostra um diálogo entre o professor-pesquisador e o professor de Educação Física
participante desse estudo sobre o processo de formação acadêmica do entrevistado no que
se refere ao seu contato com o conhecimento matemático no decorrer desse processo
formativo.

Quadro 18: Trecho do diálogo entre o professor pesquisador e o professor de Educação
Física participante a respeito da presença da matemática em sua formação
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Professor-pesquisador: No seu processo de formação profissional, como educador físico, você
teve algum contato com o conhecimento matemático?
P1: Tive! O da Pós-Graduação foi mais interessante!
Professor-pesquisador: Conta um pouquinho!
P1: Eu lembro que o curso de Bioestatística na pós-graduação, que fiz em 2005, assim que
formamos (pensando), foi muito marcante pois, eu pude ver o processo desde a concepção da
hipótese até (pensando) a interpretação do resultado de um teste estatístico. A ideia, os
conceitos relacionados as distribuições, padrões de distribuição normal, testes paramétricos,
não paramétricos. O fazer pra isso a gente tem softwares estatísticos muito potentes? Mas no
curso a gente foi provocado a fazer tudo na mão e conhecer os mecanismos. É, usar conceitos
matemáticos! É porque tem essa questão também da tecnologia, ela atravessa ela dissimula e
dilui muito a matemática. Por que o grosso ali você não vê? Você apenas entra com os dados,
escolhe a operação e (pensando) tenta fazer a leitura dos resultados. Então, eu (pensando) na
pós-graduação foi muito relevante! Eu acho que essa lacuna que ficou da graduação, embora
na graduação eu tenha tido mais Estatística também, foi muito privilegiado a forma como
tivemos a Estatística, a Matemática que envolve a Estatística na pós-graduação.
Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador

A análise da resposta dada por esse entrevistado para a questão: O senhor utiliza
conceitos matemáticos para a confecção das fichas de treino? Se sim, como? Se não, por
quê?, mostra que esse participante não utiliza conhecimentos matemáticos de maneira
direta no processo de prescrição dos treinos. Por exemplo, esse participante respondeu
que “vejo que a matemática é uma ferramenta extremamente útil no aprimoramento de
alguns processos, sobretudo na prescrição do exercício”.
Continuando com a sua explanação, esse entrevistado retomou alguns pontos do
processo de prescrição, ressaltando a importância de avaliar e reavaliar os alunos e
comentou também sobre alguns incômodos a respeito do comportamento social quando
mediado pela troca financeira e/ou pelo valor financeiro frente aos processos na academia.
De acordo com esse contexto, esse participante argumentou que:
Dependendo da perspectiva, a prescrição dura apenas uma sessão. E,
alimentar esse processo na linha do tempo, eu acho que é o maior
desafio! Organizá-lo, sabe? (...). Avaliar o aluno depois de um período,
e verificar o que na estratégia que você adotou, as quais deveriam estar
documentadas, deu certo! (...). Mas, o mercado torna essa relação muito
melindrosa! (...) Não é porque o cliente pagou que ele vai ter o efeito
que espera, né? (...). As pessoas querem tudo para ontem! Não admitem
o não resultado! Entende? E, então, assim, [torna-se necessário] educar
as pessoas para que elas saibam mais, partilhem mais daquilo que estão
fazendo, e os profissionais colocarem mais cartas na mesa!

Prosseguindo com essa análise das narrativas desse entrevistado, as anotações do
diário de campo do professor-pesquisador mostram a importância da argumentação do
professor participante com relação sobre como deve ser a relação entre o profissional da
academia e o cliente. O trato dessa interação deve ser justificado pelo conhecimento
técnico e científico por parte do profissional e não como uma relação tão reduzida quanto
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o número de séries e o número de repetições combinadas no exercício proposto na
academia. É importante esclarecer para os clientes que:
Não se trata disso (pensando) essa emergência do resultado! Você quer
o resultado agora, mas, o nosso corpo (...) só vai responder quando
estivermos expostos aos estímulos. E, esses estímulos precisam ser
atualizados! Isso é um processo dinâmico! Então, essa experiência
deveria ser uma construção mais compartilhada, mais aberta, mais
sujeita inclusive a esses (pensando) não resultados! Que são possíveis!
Porque não estamos falando de um (pensando) de algo (pensando)
categórico. Faz isso que (...) (pausa rápida). Não!

Nesse contexto, as anotações registradas no diário de campo do professorpesquisador mostram que, antes do início formal da entrevista, o professor entrevistado
revelou que tem interesse pela Matemática, pois esse conhecimento está presente em sua
atuação profissional em momentos pontuais, como, por exemplo, na assessoria aos alunos
durante o processo de orientação dos trabalhos de conclusão de curso. O quadro 19 mostra
um trecho do diálogo entre o professor-pesquisador e o entrevistado sobre a sua
aproximação com o conhecimento matemático.
Quadro 19: Aproximações do entrevistado com o conhecimento matemático
Professor-pesquisador: No início da nossa conversa, de maneira muito informal, você disse
que ficou instigado por essa questão da Análise Combinatória e decidiu, ainda que,
informalmente, em casa dedicar algum tempo a estudar. Eu gostaria que você contasse assim
(pensando) esse interesse que você teve (pensando). Isso, aqui na sua prática como professor
na universidade (...) porque você acompanha alunos nas pesquisas que eles desenvolvem na
iniciação científica. (...) Você é orientador dos seus alunos?
P1: Isso!
Professor-pesquisador: De que forma, esse conhecimento matemático te ajudou, ou tem
ajudado, ou você pensa que pode te ajudar na alguma leitura das pesquisas desses alunos?
P1: Hoje, eu posso falar isso com tranquilidade! Gosto da matemática! (...) e, às vezes, a gente
quando é mais jovem? A gente sofre alguma censura. Você gosta de Matemática?
P1: Hoje, eu posso falar tranquilo, estou resolvido na vida! Gosto da matemática! (pensando)
E, é um projeto que vira e mexe me provoca. (...) eu venho me aproximando da matemática,
algo que sempre acontece (...). A gente orienta TCC!
Professor-pesquisador: Sim!
P1: E, às vezes, o aluno faz um trabalho de campo, faz uma coleta de dados, ele se expõe a
esse processo e, agora, como é que a gente vai entender esses dados? (...) Porque que eu não
posso fazer um tratamento estatístico? Eu sei que é uma área assim, é (pensando) eu não tenho
essa expertise da bioestatística. Mas, como eu gosto da matemática, quando tem um tempo
que sobra, é (pensando) porque não entender né, o que é uma distribuição normal? Porque
não entender o que é um fatorial, o que é uma combinação, o que é uma permutação? (...)
Qual é a aplicação disso, né? E aí eu comecei a me aventurar um pouquinho mais, a dar algum
auxílio aos alunos que querem ter uma noção maior do tratamento estatístico que os trabalhos
deles demandam (...). É a linguagem que me interessa! É a matemática enquanto possibilidade
de compreender o mundo!
Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador
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Após a apresentação e a análise da entrevista semiestruturada com o professor de
Educação Física participante, o professor-pesquisador iniciou o processo de codificação
aberta para identificar as codificações preliminares e, posteriormente, continuar com a
codificação axial para elaborar as categorias conceituais.
3.2.2.1. Codificação Aberta dos Dados Coletados na Entrevista Semiestruturada

O quadro 20 mostra a codificação aberta realizada com relação à análise dos dados
qualitativos coletados nas respostas dadas pelo professor de educação física participante
desse estudo às perguntas realizadas na entrevista semiestruturada.
Quadro 20: Codificação aberta das respostas dadas para a entrevista semiestruturada
com o professor de educação física participante desse estudo
Dados Brutos Coletados

Um bom ponto de partida para esse processo [prescrição de
treino] (27) é você reconhecer o sujeito (25).
Deveria haver um setor ou um segmento da academia que
acolhe essa pessoa (25).
Fazemos um levantamento através de questionários de triagem
pré-participação que a gente chama de (...) anamnese (26).
Fazer um levantamento da história patológica pregressa e,
eventualmente, atual e do histórico da hereditariedade (26).
Saber se a pessoa já foi internada, quais hábitos de vida ela
possui relacionada a atividade física, a alimentação, consumo de
álcool, se fuma (26).
Também tem outros questionários (...) de fator de risco (...) com
perguntas objetivas (26) onde (...) cada resposta é sobre um
fator de risco (28).
Idade, hereditariedade, sobre o a presença ou não do sobrepeso
(...) o grau de atividade física ou sedentarismo, pressão arterial,
o consumo de gordura na dieta, a própria questão do sexo (28).
No final do questionário, você soma os escores de cada resposta
(26) e aí você vai enquadrar aquele escore total numa tabela de
classificação, que vai desde risco mínimo ou abaixo da média
até risco alto, muito alto (28).
Tem a questão do questionário de sete perguntinhas que te dão
uma ideia da prontidão da pessoa, prontidão física da pessoa
(30) pra ser submetido a um teste de esforço (26), a um
programa de atividade física (31).
Antes de medir estatura, peso, massa corporal, essas coisas (26).
Vou propor algo (29) que é relacionado com a musculação (31)
ou direcioná-lo para as aulas coletivas (15). Que ele seja o

Codificação
Aberta
(Códigos preliminares)

(4) Importância da
Matemática.

(5) Conteúdos e
conceitos matemáticos.

(6) Motivação e interesse
para a aprendizagem.

159
tempo todo orientado (29) a realizar tudo (31) com muita
coerência (20).
A prescrição de treinamento (31) (...) deveria vir após um
período de adaptação (15), que ele vivenciará vários tipos de
exercícios (31), vai ser orientado no âmbito da prática (29), vai
aprender a fazer coisas que na sala de musculação é fácil (31).
O professor do horário (29) montará uma prescrição de
treinamento (31) ao responder a algumas perguntas (26).
Qual é a necessidade física da pessoa (30) (...) uma, duas
semanas de adaptação da academia (17). Ele vai treinar (31),
pode ser até elaborações provisórias (27), mas com a ideia de
(...) de fazer uma adaptação (31).
O aluno tem que aprender a executar alguns exercícios (15), pra
depois trabalhar com progressão de carga (32). As academias,
de modo geral (...) adotam essa sistemática da avaliação (26).
Só que, quem vai fazer essa avaliação nem sempre é um
profissional da academia (29).
O resultado dessa avaliação física, desse diagnóstico (26) eles
devem vir pra mão de quem vai prescrever (29).
Então muitas vezes, a pessoa paga (34) por uma avaliação (26)
que não vai subsidiar as tomadas de decisão (27) que vão gerar
uma elaboração de planilha de treinamento (31).
Essa percepção do cliente de que esse serviço, ele pode ser
dispensado, tem gerado uma (...) resistência por parte do cliente
[em fazer a avaliação] (33).
Porque ele pode até pagar (34) a primeira avaliação (26), mas
dificilmente ele volta (33) pra refazer a avaliação (26).
Tem um princípio de avaliação em educação física (35) que (...)
você deve avaliar, se e somente se, você puder reavaliar (26).
Então, por uma questão de não perceber a importância (33)
desse primeiro momento (26), do processo de prescrição (27), é
que o cliente o dispensa por um segundo (26).
Então, é preciso sistematizar melhor isso (23) no âmbito de
frequentar as academias (17). A categoria profissional (29) é
regida por um conselho que tem prerrogativas de regulamentar e
fiscalizar (36) (...) a atividade profissional (29).
O CREFE é um conselho regional (...) que faz parte de um
sistema federal, que é o Conselho Federal (36).
Esse conselho (36) tem muita limitação em fiscalizar (18).
Eles atendem por denúncia (36). E essa denúncia (...) deveria
partir muito da (...) própria sociedade (33).
(...) quando chegar numa academia pergunta (17): Quem são os
profissionais aqui? (29) Eles têm, eles estão regulamentados?
Tem a carteira de identidade profissional? São registrados no
conselho regional de educação física? (36) É o padrão mínimo
de qualidade que se espera (34).
A população (...) não está alerta para essas coisas (33), como
também (...) o próprio mercado admite (34) que ainda muitos
profissionais (29) que atuam, não tenham documento (36).
As próprias academias usam e abusam da mão de obra de
estagiários (34).

(15) Prática e valorização
de esportes.

(17) Frequência em
academias.

(19) Pensamento
(raciocínio)
combinatório.

(20) Observação de
prescrições (fichas) de
treino.

(21) Conexão da
matemática com a prática
de atividades físicas.
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Estagiários assumem as responsabilidades de profissionais, ou
seja, é mais barato, é viável (33), dá pra eu colocar muita gente
trabalhando sobre a tutela de um profissional (29), mas, quem
está trabalhando mesmo, são os estagiários (33).
(...) o conselho precisa amadurecer os mecanismos de
fiscalização. O conselho deveria intervir mais (36).
É necessário (...) um diálogo com a sociedade (36), pra que
[para que] toda cobrança e (...) toda formalidade do processo,
também a sociedade seja participante disso (33).
A educação física brasileira (35) tem uma ligação com (...) o
colégio de medicina, que é o colégio americano, o ACSM (37).
Vira e mexe (...) ele [o colégio americano] publica algumas
diretrizes, alguns posicionamentos oficiais (37).
Quando o colégio americano se posiciona, normalmente aquilo
ali é um conhecimento (37) que vai disseminando, e vai gerando
um consenso, naquilo que deveria ser a nossa atividade (29).
Quando a gente fala de prescrição de exercício (27), nós temos
aí alguns componentes da carga (32), nós denominamos assim,
que são variáveis que (...) estão diretamente evidenciadas (38)
na composição de uma carga de treinamento (32).
Carga de treinamento é exatamente a composição (...) a
configuração desses componentes, dessas variáveis, que geram
uma carga externa (32).
A intensidade (...) dos estímulos do treinamento, a duração dos
estímulos de treinamento, o volume, ou seja, a quantidade total
de trabalho gerada durante uma sessão de treinamento, a
duração tem mais a ver com o tempo, embora volume também
tenha a frequência semanal, ou seja, quantas vezes eu vou
repetir aqueles episódios de estímulos, que são as sessões de
treinamento (...) uma, duas, três vezes por dia (...) uma, duas,
três, quatro, cinco vezes por semana (32).
Por isso, que o treinamento te quem ser organizado (23) em
blocos de treinamento (31).
A última variável é a progressão do treinamento (32), ou seja,
um mesmo arranjo (19) que produz um efeito hoje (31), (...) o
corpo tende-se a adaptar a ele (30) com a repetição dele (19).
Então, a gente tem que planejar (29) uma progressão daquela
sobrecarga (32), “pra que” [para que] (...) desencadeie efeitos de
treinamento no corpo do indivíduo (23).
Aí, a gente precisa de ter uma clareza quanto a diferença da
carga externa (32), que tem essas cinco componentes básicas,
para a carga interna (38). É muito comum na musculação você
encontrar padrões muito recorrentes de prescrição (20).
Aí todo mundo tem uma formulazinha do tipo da nutrição com a
dieta (20), não que, três séries de quinze é melhor pra
determinado efeito! Três séries de dez é muito melhor (23).
E, quando na verdade, a ciência (...) evidenciou tantos efeitos de
treinamento a partir dos mais diversos protocolos (37), que a
gente tem que ter clareza na compreensão do seguinte: quando
você propõe uma carga externa (27), manipulando essas
variáveis, essas cinco variáveis, elas (32) tem que ser efetivas
em produzir uma carga interna que é um componente de fadiga,

(23) Importância das
fichas de treino.

(25) Acolhida ao cliente.

(26) Processos de
avaliação inicial e/ou
continuada.

(27) Processos de
prescrição do treino.

(28) Fatores de risco.
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que pode atingir tecidos, que pode atingir processos
metabólicos, que pode atingir respostas de funcionamento de
glândulas, de hormônios (38).
Não existe (...) uma linearidade entre aquilo que eu ofereço de
fora pra dentro (29) e a forma como o corpo reage (20). Por isso
que é importante conhecer as variáveis (38), pra (...) otimizar
treinamentos que sejam os mais individuais possíveis (31).
Se formos, eu e você, treinar exatamente o mesmo protocolo, a
mesma quantidade de carga externa (31), você pode melhorar
mais do que eu (...) em alguns aspectos e (...) eu, posso não ter
melhora nenhuma ou, melhorar em outros (23). É um desafio,
você individualizar e acertar a dose (20).
Ninguém no campo científico (...) do treinamento, da prescrição
do exercício, ninguém foi capaz de dizer o seguinte (20): a
relação de dose de treinamento para uma determinada resposta
de treinamento do corpo de uma pessoa, ela não existe (35).
Depende não somente das cinco componentes da carga (32),
mas depende da administração disso ao longo tempo (27).
Dessas variáveis que nós chamamos de componentes da carga
(32), tem outro conjunto de variáveis (38), que uma parte da
literatura chama de variáveis estruturais (35).
(...) durante o treino (31), você tem que estar atento a: Quanto
tempo dura uma ação muscular? Quanto tempo dura as pausas,
entre uma ação e outra? Qual é a conduta motora que se adota
para a execução de um movimento com uma resistência
externa? Ou seja, quanto tempo esse movimento dura
excentricamente e concentricamente? Se, vai ter pausas na
transição de uma fase pra outra? É quanto tempo dura uma
série? É, quanto tempo de carga você vai manipular? Qual é a
amplitude de movimento que a pessoa vai usar? (...) a pessoa
vai executar uma série sozinha ou, essa pessoa vai ter ajuda de
um (...) auxílio externo, para conduzir determinada fase? E,
principalmente, como essa série termina? (...) essa série vai
terminar quando essa pessoa não conseguir executar o próximo
movimento completo, por uma questão de fadiga (38)?
Qual a ordem desses exercícios eu vou observar nessa sessão, e
como esses exercícios serão executados? Ou seja, quais as
estratégias para atingir graus de fadiga, que vão gerar cargas
internas pra um determinado indivíduo? Como é que eu vou
controlar isso ao longo do tempo (20)?
O aluno, ele tem que ser ensinado, ele tem que ser empoderado
(29). Tem que ter relativa autonomia pra conhecer seu corpo,
pra conhecer formas de condução (27) (...) dentro dessa
realidade do treinamento (31).
Porque, não dá pra ficar olhando o tempo todo (29).
(...) temos que incorporar o aspecto pedagógico (29) de que, o
aluno precisa ser educado, ensinado, empoderado a ter
autonomia para também reconhecer nesse processo, os objetivos
intermediários e formas de condução (27).
No tocante a prescrição de exercício, ele [o aluno do curso de
graduação em educação física] vai aprender isso em algumas
disciplinas que eu costumo ministrar aqui no curso, que são:

(29) Papel do
profissional de educação
física.

(30) Condicionamento
físico.

(31) Programa de
treinamento.

(32) Componentes da
carga.

(33) Pensamento críticoreflexivo.

162
Fisiologia do Exercício (...), Treinamento Esportivo, Ginástica
da Academia e terá uma disciplina chamada Musculação (39).
(...) a questão de prescrever um treinamento, sobretudo na
musculação, ainda vem carregada desse viés do modelo (20).
(...) se para o aluno [de educação física] a informação tivesse
uma maior autonomia no campo da matemática, e pudesse fazer
essa leitura de como as variáveis poderiam ser comportar em
determinadas situações (21), eu acredito que não só
compreenderíamos melhor os modelos que existem (4) para
criticá-los até, como seríamos passíveis de criar outros, de
propor outros (33).
Mas aí, já é uma realidade que eu não sei se distancia de nós,
por conta de interesse, por conta desse reforço que nos coloca
na inércia, da inatividade! Se tudo chega pronto, se tudo existe
dessa forma, é só pegar e reproduzir (33).
Então, precisa de (...) ser instigado no aluno, essa curiosidade
(29) pra entender o porquê das metodologias, e, sobretudo, essa
curiosidade de como eu posso arranjar o treino desse aluno (...)
“pra que” [para que] eu consiga determinar efeito de
treinamento (33).
(...) há tanto desconhecimento sobre a questão da hipertrofia
(35), mas vejo dois polos de opiniões que se interagem (33).
As pessoas acham que hipertrofia e os exercícios de musculação
(35) e, o êxito de uma prescrição de treino (...), ao padrão
biomecânico que se adota para a execução de um exercício (20).
Num outro campo mais recente, a literatura entende hipertrofia
mais como uma questão fisiológica (37).
O aspecto da hipertrofia tornou-se muito mais Bioquímico do
que Biomecânico (37).
Eu acredito que probabilidade (5) sim dentro do curso de
Bioestatística. Probabilidade sim! (39) É, mas, a [análise]
combinatória (5) [nesses cursos] acredito que não (39).
(...) lembro que o curso de Bioestatística na pós-graduação (39),
foi muito marcante pois, eu pude ver o processo desde a
concepção da hipótese até a interpretação do resultado de um
teste estatístico (4). A ideia, os conceitos relacionados às
distribuições, padrões de distribuição normal, testes
paramétricos, não paramétricos, o fazer (5).
No curso a gente foi provocado a fazer tudo na mão e conhecer
os mecanismos (39). É usar conceitos matemáticos (4).
(...) a matemática é uma ferramenta extremamente útil no
aprimoramento de alguns processos (4), sobretudo na prescrição
do exercício (27).
Dependendo da perspectiva, a prescrição dura apenas uma
sessão (27). Alimentar esse processo na linha do tempo é o
maior desafio (33).
Você dar um trato, avaliar o aluno depois de um período (26), e
verificar o que na sua estratégia (...) deu certo (20).
Mas, quando a relação é mediada (...) pela troca (...) valor
econômico (34) (...), as pessoas querem tudo pra ontem (33).
É a linguagem que me interessa! (6) É a matemática enquanto
possibilidade de compreender o mundo (4).

(34) Relações
comerciais.

(35) Campo de
conhecimento da
Educação Física.

(36) Órgãos de
Regulamentação e/ou
fiscalização.

(37) Diretrizes e
posicionamentos oficiais.

(38) Variáveis
estruturais.

(39) Formação
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continuada do professor
de educação física.
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Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador

Após a conclusão da determinação dos códigos preliminares no processo de
codificação aberta, o professor-pesquisador procedeu com a codificação axial para
determinação das categorias conceituais.

3.2.2.2. Codificação Axial dos Dados Coletados na Entrevista Semiestruturada

O quadro 21 mostra a codificação axial elaborada com relação à análise dos
códigos preliminares obtidos no processo de codificação aberta da entrevista
semiestruturada.
Quadro 21: Codificação axial dos dados coletados na entrevista semiestruturada com o
professor de educação física participante desse estudo
Codificação Aberta
(Códigos preliminares)
(4) Importância da Matemática.
(5) Conteúdos e conceitos matemáticos.
(15) Prática e valorização de esportes.
(17) Frequência em academias.
(20) Observação de prescrições (fichas) de treino.
(23) Importância das fichas de treino.
(25) Acolhida ao cliente.
(26) Processos de avaliação inicial e/ou continuada.
(27) Processos de prescrição do treino.
(28) Fatores de risco.
(29) Papel do profissional de educação física.
(30) Condicionamento físico.
(31) Programa de treinamento.
(32) Componentes da carga.
(34) Relações comerciais.
(35) Campo de conhecimento da Educação Física.
(37) Diretrizes e posicionamentos oficiais.
(36) Órgãos de Regulamentação e/ou fiscalização.
(38) Variáveis estruturais.
(39) Formação acadêmica e/ou continuada.
(19) Pensamento (raciocínio) combinatório.
(21) Conexão da matemática com a prática de
atividades físicas.
(33) Pensamento crítico-reflexivo.
(6) Motivação e interesse para a aprendizagem.

Codificação Axial
(Categorias Conceituais)
Matemática no contexto escolar

Ambiente extraescolar da academia

Processo de Modelagem Matemática
Ação pedagógica da modelagem

Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador

Após a finalização das codificações aberta e axial da entrevista semiestruturada
com o professor de Educação Física, apresenta-se a análise dos dados brutos coletados
para o Bloco de Atividades I: Fase inicial – Preparação da Modelagem.
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3.2.3. Dados Brutos Coletados nos Blocos de Atividades do Registro Documental

Essa seção apresenta os dados brutos coletados durante a realização das 14
(quatorze) atividades propostas para os quatro blocos de atividades do registro
documental desse estudo:
a) Bloco de Atividades 1: Fase inicial – Preparação da Modelagem
b) Bloco de Atividades 2: Fase Intermediária – Desenvolvimento da
Modelagem
c) Bloco de Atividades 3: Fase Intermediária – Desenvolvimento da
Modelagem
d) Bloco de Atividades 4: Fase Final – Apresentação da Modelagem e
Entrega do Relatório Final
A análise das atividades que compõem esses blocos é composta pelos seus
objetivos e por uma rápida descrição sobre como se desenvolveram no contexto da sala
de aula e das academias, bem como pelos comentários registrados pelo professorpesquisador em seu diário de campo, que foram fundamentados nos diálogos
desencadeados em sala de aula e nas gravações em áudio e vídeo que foram realizadas
durante o andamento das atividades do trabalho de campo propostas nesse estudo.
3.2.3.1. Bloco de Atividades 1: Fase inicial – preparação da modelagem
A aplicação do Bloco de Atividades 1: Fase inicial – preparação da modelagem
iniciou-se no dia 17 de Setembro de 2018. Ressalta-se que a aplicação desse bloco foi
encerrada no dia 09 de Outubro de 2018. O principal objetivo desse bloco foi verificar a
utilização do pensamento combinatório desenvolvido pelos alunos participantes desse
estudo em suas experiências cotidianas com esse conteúdo matemático.
Esse bloco foi composto por uma atividade escrita (Apêndice 08), que estava
relacionada com o desenvolvimento de uma sondagem a respeito do pensamento
combinatório adquirido pelos alunos participantes no desenrolar de sua caminhada
escolar e de suas experiências diárias.
Nesse bloco, os alunos participantes também realizaram uma pesquisa sobre a
definição e a conceituação da Análise Combinatória, a sua história, os seus conceitos e a
sua aplicação no cotidiano (Apêndice 09).
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3.2.3.1.1. Análise dos Dados Brutos Coletados na Atividade: Verificando o
conhecimento tácito

No dia 17 de Setembro de 2018 foi realizado o primeiro encontro do bloco de
atividades 1. Nesse encontro foi entregue a atividade intitulada Verificando o
conhecimento tácito para que os alunos participantes a resolvessem individualmente. É
importante ressaltar que estavam presentes nesse encontro 17 alunos participantes, sendo
que 1 (um) aluno participante estava ausente das atividades escolares nesse dia.
Como os participantes não concluíram a atividade em um só encontro, foi
necessário estender a aplicação dessa atividade por mais dois encontros, nos dias 18 e 24
de Setembro de 2018. Contudo é importante destacar que foi disponibilizado somente os
15 primeiros minutos do encontro do dia 24 de Setembro de 2018 para a conclusão dessa
atividade.
O professor-pesquisador iniciou o encontro do dia 17 de Setembro de 2018
apresentando para os participantes a atividade Verificando o conhecimento tácito,
orientando-os para que respondessem todas as questões com atenção e justificassem todas
as suas respostas.
As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostram
que os encontros foram marcados pelo compartilhamento de ideias entre os alunos
participantes por meio da troca de informações sobre as estratégias de resolução utilizadas
na realização das atividades propostas em sala de aula. A figura 17 mostra os alunos
participantes F6 e M13 discutindo sobre a resolução das atividades.
Figura 17: Troca de ideias entre participantes

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

A análise desses registros também mostra que todos os alunos participantes se
envolveram com essa atividade resolvendo todas as questões propostas. Por exemplo, a
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figura 18 mostra alguns alunos participantes resolvendo as atividades e socializando as
suas estratégias de resolução.

Figura 18: Resolução das atividades e socialização de estratégias

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Ressalta-se que 9 (nove) participantes tiveram alguma dificuldade para a
realização das tarefas propostas, sendo necessário que o professor-pesquisador os
auxiliassem no esclarecimento do enunciado de algumas questões. Por exemplo, o aluno
participante M1 recorreu à assistência do professor-pesquisador comentando que “Eu não
sei se você pode me ajudar, mas pelo menos ajudar a compreender a [questão] sete. Eu
não entendi a [questão] sete”.
A análise das respostas dadas para a primeira questão da atividade Verificando o
conhecimento tácito: De quantas maneiras diferentes os amigos João, Paulo, Ricardo e
Ana podem sentar em um banco para tirar uma foto? Explique a sua resolução, mostra
que 5 (cinco) participantes responderam corretamente essa questão. Nesse sentido, 2
(duas) dessas participantes, F2 e F20, que acertaram essa questão mostraram que
dominam o conceito de fatorial ao justificarem que aprenderam esse conteúdo assistindo
videoaulas. A figura 19 mostra a resolução dessa questão pela participante F2.
Figura 19: Resolução da questão 1 da atividade: verificando o conhecimento
tácito pela participante F2

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

O aluno participante M15 resolveu essa questão listando todas as possibilidades
que os amigos poderiam se sentar no banco, fixando a posição de um deles. Generalizando
esse raciocínio, considerando o total de amigos, foi possível para esse participante

167
determinar a reposta do problema. A figura 20 mostra a estratégia utilizada pelo
participante M15.
Figura 20: Estratégia utilizada pelo aluno participante M15 na resolução da questão 1 da
atividade: verificando o conhecimento tácito

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

A aluna participante F4 utilizou uma estratégia parecida com aquela utilizada pelo
participante M15, porém não registrou as possibilidades de resolução. A análise de sua
resposta mostra que essa participante desenvolveu essa questão utilizando dois
raciocínios combinatórios diferentes. A figura 21 mostra a resolução dessa questão por
essa participante.
Figura 21: Estratégias de resolução utilizada pela aluna participante F4 para a questão 1
da atividade: verificando o conhecimento tácito

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Por outro lado, a análise das repostas dadas para essa questão mostra que 13
participantes não determinaram a sua resposta correta. Dois desses participantes, F6 e
M13, aplicaram a estratégia de escrever as possibilidades como utilizada pelo participante
M15, entretanto, não descreveram todas as possibilidades corretamente. As figuras 22 e
23 mostram a resolução dessa questão pelos participantes F6 e M13.
Figura 22: Resolução da questão 1 da atividade: verificando o conhecimento tácito pela
aluna participante F6
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Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Figura 23: Resolução da questão 1 da atividade: verificando o conhecimento tácito pelo
aluno participante M13

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

A análise das respostas dadas para a questão 2: De quantas formas diferentes
poderá ser formado o pódio (primeiro, segundo e terceiro lugares)? Explique a sua
resolução., mostra que 16 alunos participantes resolveram essa questão corretamente.
Por exemplo, a aluna participante F8 respondeu que “Para o 1º lugar é possível 8
pessoas alcançarem. Para o 2º lugar é possível 7 pessoas alcançarem. Para o 3º lugar é
possível 6 pessoas alcançarem. Conclui a sua resolução escrevendo a operação
8x7x6=336 que fornece a resposta da questão”.
Os demais alunos participantes que acertaram essa questão utilizaram um
raciocínio próximo do que foi descrito anteriormente. A figura 24 mostra a resolução
dessa questão dada pela aluna participante F10.
Figura 24: Estratégia utilizada pela aluna participante F10

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

A análise das respostas dadas para essa questão também mostra que 2 (dois)
alunos participantes a resolveram a questão, porém não foram bem-sucedidos no
desenvolvimento de seu raciocínio combinatório. Por exemplo, a participante F14
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respondeu que “O pódio pode ser formado por 15 turmas diferentes, uma vez que há 8
jogadores e 3 lugares”.
A análise das respostas dadas para questão 3: Uma lanchonete tem uma promoção
de combo com preço reduzido em que o cliente pode escolher 4 tipos diferentes de
sanduíches, 3 tipos de bebida e 2 tipos de sobremesa. Quantos combos diferentes os
clientes podem montar? Explique a sua resolução. Explique a sua resolução., mostra que
todos os participantes acertaram a resolução dessa questão.
As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostram
que houve uma discussão entre as alunas participantes F6 e F4 e o aluno participante M15
sobre as estratégias utilizadas na resolução dessa questão. O quadro 22 mostra um trecho
do diálogo entre esses participantes.
Quadro 22: Trecho do diálogo entre os participantes F6, F4 e M15 sobre as estratégias
utilizadas na resolução da questão 3 da atividade: verificando o conhecimento tácito
F6: Nossa, a [questão] três é muito complicada!
F4: Usa o mesmo raciocínio da segunda!
M15: Sempre é o mesmo raciocínio!
F4: É sempre o mesmo raciocínio! Agora que eu aprendi só vou fazer esse trem rapidão!
F6: É só muito difícil de resolver!
F4: É só cê fazer 4 vezes três vezes dois!
F6: Por quê?
F4: Porque você tem quatro opções de sanduíche, três opções de bebida e duas opções de
sobremesa. Ai é 4x3x2.
F6: Na dois eu deveria ter feito: 8x7x6?
F4: É só você fazer a mesma coisa, velho!
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

O aluno participante M7 utilizou um raciocínio parecido com a da aluna
participante F4 para justificar a sua resolução, pois afirmou que “Há apenas 2 tipos de
sobremesas, que pode ser parte do combo de 3 tipos de bebida, que pode ser parte do
combo de 4 tipos de sanduíches: 4x3x2=24”.
De acordo com essa linha de raciocínio, a aluna participante F2 elaborou um
diagrama para comprovar as combinações possíveis para a obtenção de combos diferentes
de lanches. A figura 25 mostra o método de resolução utilizado por essa participante.

Figura 25: Resolução obtida pela participante F2 para a questão 3 da atividade:
verificando o conhecimento tácito
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Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Apesar de que todos os alunos participantes tenham sido bem-sucedidos na
resolução dessa questão, 6 (seis) deles não justificaram sua reposta. Por exemplo, a aluna
participante F8 somente registrou o cálculo “4x3x2=24 para indicar as possibilidades”.
Na questão 4: Quantas duplas podemos formar com os 6 alunos de uma turma?
Explique a sua resolução, a análise das respostas dadas mostra que 15 alunos
participantes responderam corretamente essa questão. Por exemplo, o aluno participante
M11 utilizou a estratégia de construir um grafo para enumerar todas as duplas possíveis.
A figura 26 mostra a estratégia utilizada por esse participante.
Figura 26: Estratégia de resolução utilizada pelo participante M11 para a questão 4 da
atividade: verificando o conhecimento tácito

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

A aluna participante F6 utilizou um raciocínio similar ao do participante M11 para
determinar o número de duplas possíveis por meio da aplicação de um esquema para
formar e descrever as duplas possíveis. A figura 27 mostra a resolução dada por essa
participante.

Figura 27: Resolução dada pela aluna participante F6 para a questão 4 da atividade:
verificando o conhecimento tácito
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Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Por outro lado, o aluno participante M7 utilizou um raciocínio abstrato para
resolver essa questão ao justificar que “Cada pessoa forma uma dupla com qualquer uma,
exceto com ela mesma. [Assim, temos que] 5x6 =30, porém, há repetição da primeira
pessoa com a segunda e da segunda com a primeira, [desse modo, temos que] 30÷2=15”.
A análise das respostas dadas para essa questão também mostra que 3 (três)
participantes desenvolveram as suas resoluções de uma maneira errônea, pois se
esqueceram de desconsiderar a possibilidade de duplas iguais no processo de resolução.
Por exemplo, a figura 28 mostra a resolução da participante F20.
Figura 28: Resolução da questão 4 pela participante F20 da atividade: verificando o
conhecimento tácito

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostram
que os alunos participantes discutiram sobre os possíveis resultados e estratégias que
poderiam ser utilizadas na resolução dessa questão. O quadro 23 mostra trechos do
diálogo alguns participantes desse estudo e o professor-pesquisador.
Quadro 23: Diálogo entre os participantes e o professor-pesquisador sobre as estratégias
utilizadas na resolução da questão 4 da atividade: verificando o conhecimento tácito
M13: A [questão] quatro você está de brincadeira, né? (Pergunta o participante se dirigindo
ao professor-pesquisador)
Professor-Pesquisador: A quatro? Por quê?
F4: Ah! Dá pra fazer tipo assim (...) tem seis alunos, na primeira dupla você já tem duas
pessoas, na segunda você tem quatro pra colocar.
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M15: Não dá certo!
F6: Dá sim!
Professor-Pesquisador: Pensa!
F4: Verdade! Não dá!
M13: Pela lógica, ele quer que as duplas sejam diferentes.
Professor-Pesquisador: Eh! A ideia é essa!
M13: Então só dá três duplas.
M13: Você quer que eu conte as duplas diferentes?
Professor-Pesquisador: Quando eu falo assim, quantas duplas... eu quero saber quantas
duplas diferentes você pode formar.
M13: Então vai sobrar sete pessoas!
F20: Então vai formar cinco duplas.
M15: Né não?
F4: Então é 2 x 6.
M15: Né não?
F20: É 128!
M15: Né não! Porque não é que cada um pode formar um círculo. Porque o B já vai ter
formado com o A, então não pode ser mais que cinco.
F4: Olha aqui, na primeira dupla vai ter seis pessoas pra formar ela, na segunda vai ter quatro,
na terceira. Aí você faz tipo 6 x 4 x 2!
F6: Por que tem que fazer o vezes gente?
F4: Uai, mas aí como é que vai fazer? Dividindo a metade?
F6: O meu deu 15 duplas!
F16: Uai seis negócios pra 6 pessoas vai ter 3 duplas.
Professor-Pesquisador: Eu quero saber quantas duplas possíveis consigo formar!
F16: Formou três duplas! Mais aí você quer misturar.
F16: Você tem mais possibilidades de duplas ué! Porque assim, três você já tem.
Professor-Pesquisador: Então escreve! Se você acha que é assim, então escreve!
F6: Você vai entender o que eu fiz?
Professor-pesquisador: Não entendi! O que é isso aqui, você foi ligando?
F6: É, eu fui ligando. O primeiro ele pode fazer com o segundo, pode fazer com o quarto...
Professor-pesquisador: Então escreve isso! Isso que você acabou de me falar, escreve isso,
em palavras.
F6: Eu não sei passar para o papel.
Professor-pesquisador: Isso que você acabou de me falar, isso que você acabou de me
explicar, falando com palavras, escreve... O primeiro pode formar com o segundo, com o
terceiro, com o quarto, com o quinto...tantas vezes. Entendeu?
F6: Ai é que está! O número de duplas que ele pode formar, a primeira ele pode formar quatro
duplas, a segunda ele pode formar três duplas...
M15: Quando você faz isso de contar o B com A e fala que é seis e, depois o A com B e fala
que é seis também, [então] você está contando duas vezes. Quando você faz isso você conta
duas vezes. Concorda? (Diálogo entre o participante e o professor-pesquisador) Aqui você
fez, quando você liga o 2 com o 1 e o 1com o 2 é a mesma coisa! Liga o 1 com o 2 e depois
liga o 2 com o 1 você está contando a mesma coisa duas vezes.
M15: Então você divide tudo pela metade!
Professor-pesquisador: Então escreve isso e o porquê dividiu pela metade.
Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador

Prosseguindo com a análise dessa atividade, os alunos participantes resolveram a
questão 5: Paulo vai criar uma senha eletrônica para o seu cartão bancário, com 4
algarismos. Ele resolveu utilizar os algarismos da data de aniversário de sua namorada:
12/12. Faça uma lista com todas as possíveis senhas que Paulo pode criar com o critério
estabelecido. Conte o número de senhas e indique uma operação que poderia,
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antecipadamente, fornecer o total de possíveis senhas. Explique o seu processo de
resolução.
As respostas dadas para essa questão mostram que 12 alunos participantes
responderam corretamente o total de senhas possíveis de serem formadas, no entanto, 10
desses participantes indicaram uma operação de multiplicação que poderia,
antecipadamente, fornecer o total de senhas. Por exemplo, a figura 29 mostra que a
participante F8 somente listou a quantidade de senhas como resposta para essa questão.
Figura 29: Estratégia utilizada pela participante F8 na resolução da questão 5 da
atividade: verificando o conhecimento tácito

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Entre os 2 (dois) alunos participantes que indicaram a operação que fornece o total
de senhas possíveis, ressalta-se que a participante F16, inicialmente, elaborou uma lista
das possíveis senhas que se iniciam com o algarismo 1 (um) e concluiu o seu raciocínio
justificando sua resposta. A figura 30 mostra a resolução da aluna participante F16 para
essa questão.
Figura 30: Resolução da questão 5 da atividade: verificando o conhecimento tácito pela
participante F16

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Por outro lado, 6 (seis) participantes resolveram essa questão, porém, não
conseguiram determinar a sua resposta correta. Por exemplo, a aluna participante F2
começou a listar as possíveis senhas, mas não conseguiu concluir o seu raciocínio. A
figura 31 apresenta a resolução dessa participante.
Figura 31: Estratégia utilizada pela participante F2 na resolução da questão 5 da
atividade: verificando o conhecimento tácito
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Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

A análise das respostas dadas para a questão 6: Ao abrir seu armário pela manhã,
Simone encontrou 2 pares de tênis: T1 e T2; 2 calças jeans: J1 e J2; 3 camisetas: C1, C2 e
C3. De quantas formas diferentes ela pode escolher um conjunto tênis-jeans-camiseta
para ir a uma balada? Explique a sua resolução, mostra que 15 alunos participantes
resolveram corretamente a questão, porém 6 (seis) desses participantes não registraram a
sua resolução. Por exemplo, o participante M1 respondeu que são “12 jeitos diferentes,
pois 2x2x3=12”. A figura 32 mostra a resposta desse participante para essa questão.
Figura 32: Resolução do participante M1 para a questão 6 da atividade: verificando o
conhecimento tácito

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

É importante ressaltar que 9 (nove) alunos participantes que acertaram essa
questão, utilizaram diferentes estratégias para explicar a sua resolução, como, por
exemplo, o diagrama de árvore, um texto escrito e uma listagem das combinações
possíveis. O gráfico 07 mostra a quantidade de participantes que utilizaram estratégias
diferentes de resolução dessa questão.
Gráfico 07: Estratégias diferentes utilizadas pelos alunos participantes para resolver a
questão 6 da atividade: verificando o conhecimento tácito
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Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Por exemplo, a aluna participante F14 utilizou o diagrama de árvore para explicar
a sua estratégia de resolução para essa questão. A figura 33 mostra a resolução dessa
participante para essa questão.
Figura 33: Resolução da questão 6 da atividade: verificando o conhecimento tácito
realizada pela participante F14

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Continuando com a apresentação das diferentes estratégias de resolução pelos
alunos participantes desse estudo, o participante M7 explicou a sua resolução descrevendo
que “Cada tênis pode acompanhar-se de todas as calças jeans, e cada calça jeans podem
ser acompanhadas de todas as camisetas”. A figura 34 mostra a resolução desse
participante para essa questão.
Figura 34: Resolução da questão 6 da atividade: verificando o conhecimento tácito
realizada pelo participante M7

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador
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Por outro lado, a participante F6 listou as combinações possíveis fixando a
camiseta C1 e generalizou a reposta para as outras duas camisetas. A figura 35 mostra o
raciocínio utilizado por essa participante.
Figura 35: Raciocínio utilizado pela participante F6 para a resolução da questão 6 da
atividade: verificando o conhecimento tácito

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

A análise das respostas dadas pelos alunos participantes desse estudo para essa
questão também mostra que 3 (três) desses participantes determinaram uma resolução
errônea para essa questão Por exemplo, a participante F20 iniciou corretamente o
desenvolvimento de sua resolução, porém, multiplicou erroneamente a quantidade de
combinações pelo número de camisetas. A figura 36 mostra a resolução dessa participante
para essa questão.
Figura 36: Resolução da questão 6 da atividade: verificando o conhecimento tácito pela
participante F20

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Similarmente, o aluno participante M5 desenvolveu a sua resolução corretamente,
porém, o resultado foi registrado por meio de uma multiplicação errônea. A figura 37
mostra a resposta dada por esse participante para essa questão.

Figura 37: Resolução da questão 6 da atividade: verificando o conhecimento tácito pelo
participante M5
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Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

A análise das respostas dadas para a questão 7: O professor de Matemática aplicou
uma prova com 10 questões do tipo verdadeiro/falso. Ele deu uma dica: havia 4 respostas
V (verdadeiro) e 6 respostas F(falso). Quantos são os possíveis gabaritos da prova?
Explique a sua resolução., mostra que 13 alunos participantes que resolveram essa
questão não determinaram a resposta correta.
Por exemplo, a participante F20 respondeu que multiplicou todos os valores
indicando o resultado de 240 enquanto o participante M3 respondeu que são “20
possibilidades, pois todas as alternativas têm somente duas opções”. A figura 38 mostra
a resolução dessa questão pelo participante M3.
Figura 38: Resolução da questão 7 da atividade: verificando o conhecimento tácito pelo
participante M3

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Prosseguindo com a análise dessas respostas, 5 (cinco) alunos participantes
responderam que não conseguiram resolver essa questão. Por exemplo, o participante
M11 listou os possíveis gabaritos da prova, porém, finalizou afirmando que não conseguiu
resolver essa questão. A figura 39 mostra a reposta dada por esse participante para essa
questão.

Figura 39: Resposta dada para a questão 7 da atividade: verificando o conhecimento
tácito pelo participante M11
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Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Com relação a questão 8: Em uma corrida, em que todos os participantes têm a
mesma chance, há 72 possibilidades para a definição dos classificados em primeiro e em
segundo lugar. De acordo com as informações dadas, quantos são os participantes dessa
corrida? Explique a sua resolução, a análise das respostas dadas para essa questão mostra
que 10 alunos participantes a responderam corretamente.
Por exemplo, a participante F18 resolveu a questão explicando como descobriu a
quantidade de participantes dessa corrida, considerando aqueles que poderiam ocupar os
dois primeiros lugares no pódio. A figura 40 mostra a resolução dessa participante para
essa questão.
Figura 40: Estratégia utilizada pela participante F18 na resolução da questão 8 da
atividade: verificando o conhecimento tácito

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Em contrapartida, 5 (cinco) participantes desenvolveram o processo de resolução
de uma maneira errônea. Por exemplo, a aluna participante F14 respondeu que são “36
participantes”, justificando a sua resposta por meio da operação “36 x 2 = 72”. Por outro
lado, 3 (três) alunos participantes afirmaram que não conseguiram resolver essa questão.
Por exemplo, a participante F20 respondeu que “Não entendi e não faço ideia”.
Sobre a questão 9: Em uma festa há 5 pessoas. Cada uma delas cumprimenta
todas as outras, uma única vez. Qual é o total de cumprimentos? Explique a sua
resolução, a análise de suas respostas mostra que 13 alunos participantes resolveram essa
questão corretamente.
Por exemplo, a participante F4 respondeu que “cada pessoa cumprimenta a outra
uma vez. Logo, se A cumprimenta B, B não cumprimenta A”, desenvolvendo o seu
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raciocínio até concluir que o total de cumprimentos é igual a 10. A figura 41 mostra a
resolução dessa questão por essa participante.
Figura 41: Resolução da questão 9 da atividade: verificando o conhecimento tácito pela
participante F4

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Com a utilização de uma estratégia diferente de resolução, o participante M15
resolveu essa questão mediante a construção de um esquema para contar o total de
cumprimentos que poderiam ser dados entre as pessoas. A figura 42 mostra a estratégia
utilizada por esse participante na resolução dessa questão.
Figura 42: Estratégia utilizada pelo participante M15 para a resolução da questão 9 da
atividade: verificando o conhecimento tácito

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

A análise das respostas dadas pelos alunos participantes também mostra que 4
(quatro) participantes resolveram essa questão erroneamente. Por exemplo, o participante
M5 respondeu que são “20 cumprimentos, já que cada pessoa vai cumprimentar as outras
4”. Por outro lado, um participante não resolveu essa questão, apesar de tentar resolvê-la.
A figura 43 mostra a resposta dada pela participante F2 para essa questão.

Figura 43: Resolução da questão 9 da atividade: verificando o conhecimento tácito
realizado pela participante F2
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Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

A análise das respostas dadas para a questão 10: Tenho sete amigos e quero
convidar 4 deles para a festa do meu aniversário. Quantas alternativas eu tenho para
fazer esse convite?, mostra que somente a aluna participante F2 resolveu essa questão
corretamente.
Contudo, apesar dessa participante responder que não sabia como resolver a
questão, a resposta dada mostra que, além de tê-la resolvido corretamente, há indícios da
utilização do conceito combinatório. A figura 44 mostra a resolução dessa questão por
essa participante.
Figura 44: Resolução da questão 10 da atividade: verificando o conhecimento tácito
pela participante F2

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Por outro lado, 16 alunos participantes desse estudo desenvolveram um raciocínio
errôneo na resolução dessa questão. Por exemplo, o participante M7 respondeu que “Por
serem sete amigos potenciais, multiplica-se quantos posso convidar por eles, ou seja,
7x4=28”.
As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostram
que as participantes F8 e F20 responderam que se tratava apenas de permutar a
quantidade de convidados. Assim, para justificar as estratégias utilizadas na resolução
dessa questão, essas participantes comentaram que assistiram a um videoaula de
matemática sobre esse assunto. A figura 45 mostra a resolução da participante F8 para
essa questão.
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Figura 45: Resolução da questão 10 da atividade: verificando o conhecimento tácito
pela participante F8

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Em seguida, a questão 11: Quantos segmentos obtemos ligando todos os pontos
abaixo? Explique a sua resolução, foi proposta para os alunos participantes desse estudo
a resolverem em sala de aula. A análise das respostas dadas para essa questão mostra que
13 alunos participantes determinaram a resolução correta.
Desses participantes, 8 (oito) não explicaram as suas respostas enquanto 5 (cinco)
mostraram a sua resolução por meio de texto escrito ou desenhando os possíveis
segmentos de reta. Por exemplo, a participante F12 resolveu a questão conectando os
possíveis segmentos de reta, numerando-os. A figura 46 mostra a resposta dada por essa
participante para essa questão.
Figura 46: Resolução da questão 11 da atividade: verificando o conhecimento tácito
pela participante F12

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Por outro lado, o participante M3 escreveu a sua resposta e construiu todos os
segmentos de reta, explicando que são “15 segmentos, pois cada ponto liga 5 outros
pontos, dando 30 ligações. Para tirar as repetições basta dividir por 2, chegando a 15
segmentos”.
Prosseguindo com essa análise, as respostas dadas para essa questão também
mostram que 3 (três) participantes resolveram essa questão erroneamente. Por exemplo,
a participante F18 respondeu que o produto de 6 (seis) e 5 (cinco) é igual a 30, “uma vez
que temos 6 vértices e cada um liga outros 5 vértices”.
Por outro lado, 2 (dois) participantes iniciaram a resolução dessa questão, mas,
não concluíram o seu raciocínio. Por exemplo, a participante F20 iniciou a construção
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dos segmentos de reta, mas não concluiu a sua resposta. A figura 47 mostra a resolução
dessa participante para essa questão.
Figura 47: Resolução da questão 11 da atividade: verificando o conhecimento tácito
pela participante F20

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

A análise das respostas dadas para a questão 12: Entre os segmentos traçados na
questão anterior, quantos são diagonais do hexágono? Explique a sua resposta, mostra
que 10 alunos participantes acertaram a resolução dessa questão. Desses participantes, 8
(oito) responderam essa questão mediante a contagem das diagonais na figura. Por
exemplo, a participante F10 respondeu que “9 diagonais do hexágono são formados entre
os segmentos traçados na questão anterior”. A figura 48 mostra a resolução realizada por
essa aluna para essa questão.
Figura 48: Resolução da questão 12 da atividade: verificando o conhecimento tácito
pela participante F10

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

É importante ressaltar que 2 (dois) alunos participantes, M3 e M15, que acertaram
essa questão, responderam que, para obter o número de diagonais do hexágono, bastava
subtrair do número de segmentos obtidos na questão anterior o número de lados do
hexágono. A figura 49 mostra a resolução do participante M15 para essa questão.

Figura 49: Resolução do participante M15 para a questão 12 da atividade: verificando o
conhecimento tácito
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Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Essa análise também mostra que 6 (seis) alunos participantes resolveram essa
questão erroneamente. Por exemplo, o participante M9 respondeu que são “4 diagonais
do hexágono porque quando ligamos os pontos nas diagonais temos esse número”.
Ressalta-se que 2 (duas) participantes responderam que não sabiam resolver essa questão,
justificando que tinha dúvidas com relação aos conteúdos geométricos. A figura 50
mostra a resposta dada pela participante F20 para essa questão.
Figura 50: Resposta dada pela aluna F20 para a questão 12 da atividade: verificando o
conhecimento tácito

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Finalizando a fase analítica da atividade: Verificando o conhecimento tácito, a
questão 13: A figura mostra duas retas r e s, paralelas entre si. Sobre r, marcamos 3
pontos e sobre s, 2 pontos. Quantos triângulos podemos formar com vértices nesses
pontos? foi proposta para que os alunos participantes desse estudo a resolvessem em sala
de aula. A análise das respostas dadas para essa questão mostra que 1(um) aluno
participante, M15, a resolveu corretamente. Por exemplo, a figura 51 mostra que esse
participante construiu os triângulos por meio da combinação dos pontos, nomeando-os.
Figura 51: Estratégia utilizada pelo participante M15 na resolução da questão da
atividade: verificando o conhecimento tácito

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

É importante ressaltar que 17 alunos participantes desse estudo também utilizaram
a estratégia de contar os triângulos, porém, essa contagem das possibilidades de formação

184
de triângulos foi realizada erroneamente. Por exemplo, o participante M11 iniciou a
resolução dessa questão corretamente, esquecendo-se, porém, de nomear dois
triângulos46. A figura 52 mostra a resolução desse participante para essa questão.
Figura 52: Solução dada pelo participante M11 para a questão 13 da atividade:
verificando o conhecimento tácito

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Por conseguinte, após a finalização da apresentação dos dados e da análise das
respostas dadas para a atividade: Verificando o conhecimento tácito, o professorpesquisador procedeu com a codificação aberta dos dados brutos coletados nesse
instrumento.

3.2.3.1.1.1. Codificação Aberta dos Dados Coletados na atividade: Verificando o
conhecimento tácito

O quadro 24 mostra o processo de codificação aberta com relação à análise dos
dados qualitativos coletados nas respostas dadas pelos alunos participantes desse estudo
às questões relacionadas com a atividade: Verificando o conhecimento tácito.
Quadro 24: Processo de codificação aberta da atividade: Verificando o conhecimento
tácito
Dados Brutos Coletados

Mas pelo menos ajudar a compreender a [questão] sete (8). Eu não
entendi a [questão] sete (10).
4! = 4 × 3 × 2 × 1 = 24 (41)
Maneiras para uma pessoa - JPRA, JPAR, JRAP, JRPA, JAPR,
JARP (19). São 6 x 4 = 24 possibilidades (40).
Tem quatro pessoas pra ficar na frente sobrando três pra estar em 2º,
dois para 3º e 1 para 4 (22). São 4 x 3 x 2 x 1 = 24 (40).
46

Codificação Aberta
(Códigos
preliminares)

(1) Relação dos
participantes com a
matemática.

É importante destacar que esse participante não utilizou a notação correta para nomear os triângulos.
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Testando e colocando 1 [uma pessoa] na frente e testando as outras
opções têm, 6 possibilidades tendo 4 pessoas (24). São 4 x 6 = 24
(40).
São 8 x 7 x 6 (40). Para o 1º lugar há 8 possibilidades, para o 2º lugar
há 7, porque 1 vai ter conquistado o 1º lugar, no 3º lugar terá 6
possibilidades pois 1 pessoa terá conquistado o 1º lugar e o 2º (24).
1º lugar – 8 pessoas disponíveis, 2º lugar – 7 pessoas disponíveis,
pois vai ter uma pessoa no 1º lugar, 3º lugar – 6 pessoas disponíveis,
pois vai ter uma pessoa no 1º e 2º lugar (24). São 8 x 7 x 6 = 336
formas (40).
Uma bebida combina com 2 sobremesas, 3 bebidas combinam com 6
sobremesas, 4 sanduíches combinas com 6 bebidas/sobremesas (22).
Há 24 combinações (19). São 4 x 6 = 24 (40).
São 4 x 3 x 2 = 24 (40) possibilidades pois tem 4 tipos de
sanduíches, 3 tipos de bebidas e 2 tipos de sobremesa, e
multiplicando tem-se as possibilidades (19).
Nossa a [questão] três é muito complicada. Não sei (10), não sou boa
em geometria (2).
É sempre o mesmo raciocínio! (4) Agora que eu aprendi só vou fazer
esse trem rapidão! (6).
Porque você tem quatro opções de sanduíche, três opções de bebida e
duas opções de sobremesa (22). Aí, [o resultado] é 4 x 3 x 2 (40). É só
a gente fazer a mesma coisa, velho! (12).

6,2 =

(2) Dificuldade ou
facilidade com os
conteúdos
matemáticos.

(4) Importância da
Matemática.

(6) Motivação e
interesse para a
aprendizagem.

(8) Papel do
professor.

6  5 30
=
= 15
2 1 2
(41).

Cada pessoa forma uma dupla com qualquer, exceto com ela mesma.
(22). São 5 x 6 = 30 (40). Há repetição da primeira pessoa com a
segunda e da segunda com a primeira (19). São 30 ÷ 2 = 15 (40).
Uma pessoa tem 5 opções diferentes para fazer duplas (19), logo 5 x
6 = 30 (40) mas isso tem que ser dividido por 2 pois vai repetir as
duplas (22), ou seja, é 15 duplas (40).
Pela lógica, ele quer que as duplas sejam diferentes (19).
[M13] Então vai sobrar sete pessoas (19). [F20] Então vai formar
cinco duplas (19). [M15] Né, não? [F6]: O meu deu 15 duplas (40).
[Esse trecho de diálogo mostra uma interação social (12) entre esses
participantes].
É eu fui ligando [os pontos] (22). O primeiro ele pode fazer com o
segundo, pode fazer com o quarto (24).
Quando você conta o B com A e fala que é seis e depois [conta] o A
com B e fala que também é seis (24), aí, você está contando duas
vezes (19). Então você divide tudo pela metade (22).
1221, 2121, 1221, 2112, 2211, 1122 (40).São 6 possíveis senhas
(19). Se o 1 pode formar 3 opções, o 2 também tem 3 possibilidades
(19). São 3 opções x 2 números = 6 opções (40).
C1 T1 J1, C1 T1 J2, C1 T2 J1 e C1 T2 J2. C1 pode formar 4 formas
diferentes (24), C2 e C3 podem também (24). São 4 x 3 = 12 formas
diferentes (40).
Não consegui fazer a resolução (10), achei a questão muito
complexa (1). Uma pessoa não pode ocupar um só lugar duas vezes,
logo 9 – 1 = 8 (24). São 9 x 8 = 72 (40). São 9 participantes (19).

(10) Dificuldade ou
facilidade na
resolução de
situações-problema.

(12) Interação social.

(19) Pensamento
(raciocínio)
combinatório.

(22) Estratégias de
resolução.
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Nove participantes (19), uma vez que multiplicamos as
possibilidades de 1º lugar e as possibilidades de 2º lugar
encontramos o total de possibilidades (24). São 9 x 8 = 72 (40).
Tem-se os cumprimentos: A + B / A + C / A + D/ A + E / B + C / B
+ D / B + E / C + D/ C + E / D + E (24); E já cumprimentou todo
mundo. Então há 10 possibilidades (19).
São 5 x 4 = 20/2 = 10 (40). Cada pessoa cumprimenta a outra uma
vez logo se A cumprimenta B, B não cumprimenta A (24), então
divide por dois (22).
Quinze segmentos, pois cada ponto liga 5 outros pontos, dando 30
ligações (24), para tirar as repetições basta dividir por 2 (22),
chegando a 15 segmentos (19).
São 9 diagonais do hexágono (19): EC, DF, EB, DA, DB, EA, CF,
FB, AC (24).
São 9 diagonais (19), pois 15 segmentos – 6 segmentos que são do
lado = 9 diagonais (24).
São 9 triângulos (19), pois ADB, ADC, ADE, AEB, AEC, BDE,
BDC, BEC, CDE (24).

(24) Matematizando
situações-problema.

(40) Modelando
situações-problema.

(41) Elaborando
modelos
matemáticos.

7654
840
→
= 35 (41)
4  3  2 1
24
65
= 15 (41). Dividi por dois porque há repetições (19).
2
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Após a conclusão da determinação dos códigos preliminares no processo de
codificação aberta dessa atividade, o professor-pesquisador procedeu com a codificação
axial para a determinação das categorias conceituais.

3.2.3.1.1.2. Codificação Axial dos Dados Coletados na atividade: Verificando o
conhecimento tácito

O quadro 25 mostra o processo de codificação axial com relação à análise dos
dados qualitativos das respostas dadas pelos alunos participantes às questões da atividade:
Verificando o conhecimento tácito.
Quadro 25: Codificação axial dos dados coletados na atividade: Verificando o
conhecimento tácito
Codificação Aberta
(Códigos preliminares)
(2) Dificuldade ou facilidade com os conteúdos
matemáticos.
(4) Importância da Matemática.
(10) Dificuldade ou facilidade na resolução de
situações-problema.

Codificação Axial
(Categorias Conceituais)

Matemática no contexto escolar
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(19) Pensamento (raciocínio) combinatório.
(22) Estratégias de resolução.
(24) Matematizando situações-problema.
(40) Modelando situações-problema.
(41) Elaborando modelos matemáticos.
(1) Relação dos participantes com a matemática.
(6) Motivação e interesse para a aprendizagem.
(8) Papel do professor.
(12) Interação social.

Processo de Modelagem Matemática

Ação pedagógica da modelagem

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Após a finalização das codificações aberta e axial da atividade: Verificando o
conhecimento tácito, apresenta-se a análise dos dados brutos coletados para a pesquisa
sobre O que é a Análise Combinatória.

3.2.3.1.2. Análise dos Dados Brutos Coletados na pesquisa sobre O que é Análise
Combinatória

No dia 18 de Setembro de 2018 foi entregue para os alunos participantes desse
estudo um roteiro (Apêndice 09) que trazia uma proposta de pesquisa sobre o tema O que
é Análise Combinatória e os orientava sobre como realizá-la. Após a entrega de todos os
roteiros, o professor-pesquisador leu cada uma das orientações, esclarecendo as dúvidas
desses participantes. É importante ressaltar que essa pesquisa foi realizada pelos alunos
participantes desse estudo, fora do ambiente escolar, individualmente, em casa, sendo
entregue na data prevista, em 24 de Setembro de 2018, para discussão dos resultados
obtidos em sala de aula.
Então, o professor-pesquisador recolheu todos os trabalhos e registrou em seu
diário de campo que 17 participantes realizaram essa tarefa. Ressalta-se que, a partir desse
dia, a participante F18 se desligou desse estudo pelo fato de ter solicitado transferência
de escola.
As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostram
que 10 (dez) alunos participantes realizaram essa pesquisa de maneira completa, de
acordo com as orientações dadas pelo professor-pesquisador, que constavam no roteiro
entregue em sala de aula.
Por exemplo, a participante F12 pesquisou sobre a história da Análise
Combinatória, os seus conceitos, bem como a sua utilização no cotidiano. O gráfico 08
mostra a quantidade de trabalhos que abordaram cada um dos tópicos solicitados sobre a
pesquisa de Análise Combinatória.
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Gráfico 08: Quantidade de pesquisas que abordaram os tópicos solicitados de Análise
Combinatória

Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador

Por outro lado, 7 (sete) alunos participantes não realizaram as suas pesquisas de
maneira completa. Por exemplo, o participante M9 não registrou em sua pesquisa a
história da Análise Combinatória.
Então, como não foi possível, por falta de tempo, iniciar a discussão dos resultados
dessas pesquisas no mesmo encontro, essa atividade foi realizada no dia 25 de Setembro
de 2018. Continuando com a realização dessa discussão e para facilitar a apresentação
dos resultados obtidos com essas pesquisas, o professor-pesquisador organizou um roteiro
de perguntas para orientar os alunos participantes em sua participação nessa atividade. O
quadro 26 mostra esse roteiro que foi elaborado pelo professor-pesquisador.
Quadro 26: Discussão dos resultados da pesquisa
1) Quais foram os matemáticos que deram origem aos estudos de Análise Combinatória?
2) Quais foram as suas contribuições?
3) Onde esses estudos se originaram?
4) Como a Análise Combinatória é utilizada no cotidiano?
5) Quais são os principais conceitos da Análise Combinatória?
Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador

Então, o professor-pesquisador iniciou a discussão dos resultados dessas
pesquisas no dia 25 de Setembro de 2018, escrevendo na lousa o roteiro para a discussão
dos resultados das pesquisas realizadas pelos alunos participantes desse estudo. As
figuras: 53 e 54 mostram trechos da pesquisa realizada pelos participantes M7 e F12 sobre
a Análise Combinatória.
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Figura 53: Trecho da pesquisa realizada pelo participante M7

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Figura 54: Trecho da pesquisa realizada pela participante F12
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Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

O principal objetivo desse encontro foi propor uma discussão com os alunos
participantes sobre os dados que foram levantados em suas pesquisas sobre a Análise
Combinatória. Dessa maneira, o professor-pesquisador incentivou a participação de todos
os alunos participantes nessa atividade.
Assim, o professor-pesquisador leu a primeira questão escrita no quadro: Quais
foram os matemáticos que deram origem aos estudos de Análise Combinatória? e
solicitou que os alunos participantes comentassem sobre os resultados de suas
investigações.
A análise das anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador
mostra que dez participantes participaram dessa discussão comentando os resultados
encontrados em sua pesquisa enquanto 7 (sete) participantes não comentaram as suas
respostas. Por exemplo, o participante M13 comentou que “Blaise Pascal, Leibniz e
Wallis desenvolveram a Análise Combinatória a partir da necessidade de calcular a
probabilidade em um jogo de azar”.
No sentido de provocar uma participação mais efetiva nessa discussão, o
professor-pesquisador perguntou se os alunos participantes tinham encontrado outros
matemáticos que tinham influenciado o desenvolvimento desses conhecimentos

191
matemáticos. Em resposta, os participantes responderam esse questionamento
negativamente.
No que se refere às contribuições dos matemáticos citados no desenvolvimento
dos conceitos de Análise Combinatória, nenhum dos participantes soube responder com
clareza as contribuições de cada um desses personagens históricos. Por exemplo, a
participante F12 respondeu que a:
(...) origem da Análise Combinatória foi [iniciada] durante o século
XVII, pelo francês Blaise Pascal e foi complementada por Fermat,
Leibniz e Wallis. Seu surgimento foi diante a necessidade de calcular e
entender a probabilidade de um jogo de azar. Responsável pelo estudo
de critérios para a representação da quantidade de possibilidades de
acontecer um agrupamento sem que seja preciso desenvolvê-los.

Prosseguindo com a discussão dos resultados obtidos nessa pesquisa, o professorpesquisador perguntou para os alunos participantes se haviam encontrado informações
sobre onde esses estudos combinatórios se originaram. Contudo, somente 3 (três)
participantes participaram dessa discussão enquanto 14 participantes não contribuíram
com os seus comentários. O quadro 27 mostra um trecho do diálogo entre o professorpesquisador e os participantes F6, M11 e F10 sobre a origem da Análise Combinatória.
Quadro 27: Trecho do diálogo entre o professor-pesquisado e os participantes F6, M11
e F10 sobre a origem da Análise Combinatória
Professor-pesquisador: Onde os estudos de [Análise] Combinatória se originaram?
Quem quer comentar?
F6: Foi na França.
Professor-pesquisador: Na França? Alguém achou diferente aí?
M1: Ele é francês.
F10: Blaise Pascal era francês.
Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador

Ao perguntar sobre a presença da Análise Combinatória no cotidiano, o professorpesquisador solicitou que houvesse a contribuição de todos os participantes para relatar o
resultado de suas pesquisas. No entanto, somente 4 (quatro) participantes participaram
ativamente dessa discussão.
Por exemplo, a participante F12 afirmou que a “Análise Combinatória está
presente em quase tudo no cotidiano, em situações que existem mais de uma
possibilidade, nas opções de lanches, bebidas e sobremesas e no trânsito através do
rodízio que é feito dos sinais [semáforos]”.
Nesse direcionamento, o participante M5 comentou que a “Análise Combinatória
está presente no cotidiano na compreensão da quantidade de senhas de cartão de crédito
possíveis de serem criadas”. Similarmente, o participante M15 respondeu que a “Análise
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Combinatória é utilizada para entender o total de placas de carros que podem ser
confeccionadas.
Nesse sentido, o participante M13 argumentou que a “Análise Combinatória está
presente em quase tudo o que fazemos”, como, por exemplo:
(...) para calcularmos quantas combinações de roupas diferentes
podemos usar, podemos usá-la também para sabermos quantas senhas
diferentes podemos criar usando apenas quatro algarismos (1234),
calcular quantas possibilidades podemos ganhar uma corrida em 1º
lugar, podemos usá-la também no trânsito para ver o rodízio dos sinais,
enfim, a Análise Combinatória está presente na nossa vida, seja nas
coisas mais simples ou nas mais complexas.

É importante ressaltar que as anotações registradas no diário de campo do
professor pesquisador mostram que 13 participantes justificaram que haviam encontrado
informações similares em suas pesquisas.
Finalizando a discussão dos resultados dessas pesquisas, o professor-pesquisador
solicitou aos alunos participantes que comentassem sobre os conceitos de Análise
Combinatória listados em suas investigações sobre esse assunto.
As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostram
que 8 (oito) alunos participantes pesquisaram sobre os conceitos de Análise
Combinatória, incluindo as suas fórmulas e alguns exemplos de aplicação desses
conceitos. O quadro 28 mostra alguns exemplos de conceitos de Análise Combinatória
pesquisados pela participante F20.
Quadro 28: Exemplos de aplicação dos conceitos de Análise Combinatória apresentados
pela participante F20

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Esses resultados também mostram que 9 (nove) participantes apenas citaram os
conceitos de Análise Combinatória de maneira geral, sem defini-los formalmente. O
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quadro 29 mostra a apresentação dos conceitos de Análise Combinatória presentes na
pesquisa realizada pela participante F6.
Quadro 29: Conceitos de Análise Combinatória pesquisados pela participante F6

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Após a finalização da apresentação dos dados e da análise das respostas dadas
para a pesquisa sobre O que é Análise Combinatória, o professor-pesquisador procedeu
com a codificação aberta dos dados brutos coletados nesse instrumento.

3.2.3.1.2.1. Codificação Aberta dos Dados Coletados na pesquisa sobre O que é
Análise Combinatória

O quadro 30 mostra os códigos preliminares obtidos na codificação aberta com
relação à análise dos dados coletados na pesquisa realizada pelos alunos participantes
desse estudo sobre O que é Análise Combinatória.
Quadro 30: Codificação aberta da pesquisa sobre O que é Análise Combinatória
Dados Brutos Coletados

A Análise Combinatória tem como objetivo facilitar a compreensão
e observação de raciocínios complexos (4) por meio de uma
linguagem e método mais concreto (3).
Arranjo simples, permutação, combinação simples, o princípio
fundamental da contagem (19), assim como o fatorial (5).
Para verificar quantas combinações (19) de tênis, calça e camisa
poderiam existir para serem usadas (11). A Análise Combinatória
está presente em quase tudo no cotidiano (11).
A Análise Combinatória está presente na compreensão da
quantidade de senhas de cartão de crédito possíveis de serem
criadas (11).

Codificação Aberta
(Códigos
preliminares)

(3) Valorização de
saberes matemáticos.

(4) Importância da
Matemática.
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A Análise Combinatória é utilizada para entender o total de placas
de carros que podem ser confeccionadas (11). A Análise
Combinatória está presente em quase tudo o que fazemos (11).
Para verificar de quantas maneiras podem ser dispostos livros numa
estante (11). O fatorial de um número natural é definido como o
produto desse número por todos os seus antecessores (5). O símbolo
! é utilizado para indicar o fatorial de um número (5).
Blaise Pascal, Leibniz e Wallis desenvolveram a Análise
Combinatória (42) a partir da necessidade de calcular a
probabilidade em um jogo de azar (11).
A origem da Análise Combinatória foi durante o século XVII, pelo
francês Blaise Pascal e foi complementada por Fermat, Leibniz e
Wallis (42).
Seu surgimento [da Análise Combinatória] foi diante a necessidade
calcular e entender (42) a probabilidade de um jogo de azar (11).
Responsável pelo estudo de critérios para a representação da
quantidade de possibilidades de acontecer um agrupamento sem que
seja preciso desenvolvê-los (19).
Foi na França [que se originou a Análise Combinatória]. Blaise
Pascal era francês (42).
Em situações que existem mais de uma possibilidade (19), nas
opções de lanches, bebidas e sobremesas e no trânsito através do
rodízio que é feito dos sinais [semáforos] (11).
Para calcularmos (4) quantas combinações de roupas diferentes
podemos usar (11). Para sabermos quantas senhas diferentes
podemos criar (11) usando apenas quatro algarismos (41).
A Análise Combinatória está presente na nossa vida, nas coisas
mais simples ou mais complexas (11). Para calcularmos (4) quantas
possibilidades podemos ganhar uma corrida em 1º lugar (41).
As permutações (5) são agrupamentos ordenados, onde o número de
elementos (n) do agrupamento é igual ao número de elementos
disponíveis (19).
A permutação (5) é um caso especial de arranjo, quando o número
de elementos é igual ao número de agrupamentos (19). P com 6
subscrito é igual a 6 fatorial (...) 6  5  4  3  2  1 que é 720 (5).
Para obter o arranjo simples (5) de n elementos tomados p a p
p  n (19) utiliza-se a expressão An, p = n! (41).
(n − p )!

(

)

(5) Conteúdos e
conceitos
matemáticos.

(11) Relação da
Matemática com o
cotidiano.

(19) Pensamento
(raciocínio)
combinatório.

(41) Elaborando
modelos matemáticos.

(42) Desenvolvimento
histórico da Análise
Combinatória.

Para calcular uma combinação simples (5) de n elementos tomados
n!
p a p p  n , (19) utiliza-se a expressão C n, p =
(41).
p!(n − p )!

(

)

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Após a conclusão da determinação dos códigos preliminares no processo de
codificação aberta dessa atividade, o professor-pesquisador procedeu com a codificação
axial para a determinação das categorias conceituais.
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3.2.3.1.2.2. Codificação Axial dos Dados Coletados na pesquisa sobre O que é Análise
Combinatória

O quadro 31 mostra a codificação axial com relação à análise dos códigos
preliminares obtidos na codificação aberta pelos alunos participantes desse estudo sobre
a pesquisa O que é Análise Combinatória, possibilitando, assim, a identificação das
categorias conceituais.
Quadro 31: Codificação axial dos dados coletados na pesquisa sobre O que é Análise
Combinatória
Codificação Aberta
(Códigos preliminares)
(4) Importância da Matemática.
(5) Conteúdos e conceitos matemáticos.
(3) Valorização de saberes matemáticos
(19) Pensamento (raciocínio) combinatório.
(41) Elaborando modelos matemáticos.
(11) Relação da Matemática com o cotidiano.
(42) Desenvolvimento histórico da Análise
Combinatória.

Codificação Axial
(Categorias Conceituais)
Matemática no contexto escolar

Processo de Modelagem Matemática
Ação pedagógica da modelagem

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Após a finalização das codificações aberta e axial da pesquisa sobre O que é
Análise Combinatória, apresenta-se a análise dos dados brutos coletados para a
sistematização dos conceitos de Análise Combinatória.

3.2.3.1.3. Análise dos Dados Brutos Coletados nos Encontros para a Sistematização
dos Conceitos de Análise Combinatória

Os processos de sistematização dos conceitos de Análise Combinatória foram
realizados de 25 de Setembro de 2018 a 2 de Outubro de 2018 por meio de encontros
realizados no turno matutino.
O principal objetivo desses encontros foi elaborar juntamente com os alunos
participantes a sistematização dos conceitos de Análise Combinatória a partir da análise
de algumas questões propostas na atividade Verificando o conhecimento Tácito
(Apêndice 08), que foi desenvolvida anteriormente em sala de aula.
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Para iniciar a discussão, o professor-pesquisador retomou com os alunos
participantes alguns conceitos que foram discutidos na apresentação dos resultados da
pesquisa realizada sobre a Análise Combinatória.
Prosseguindo com essa discussão, o professor-pesquisador comentou sobre a
importância do Princípio Fundamental da Contagem para a determinação do produto
entre a quantidade de elementos de cada conjunto da situação-problema trabalhada em
sala de aula.
De acordo com esse princípio, se um evento é composto por duas ou mais etapas
sucessivas e independentes, o número de combinações será determinado pelo produto
entre as possibilidades de cada conjunto.
Outro conceito de Análise Combinatória importante para ser compreendido, de
acordo com o professor-pesquisador, é o de fatorial, pois é utilizado nas fórmulas de
permutação, de arranjo e de combinação. Desse modo, o fatorial de um número é
representado por n! e o seu desenvolvimento é dado por n! = n (n – 1)(n – 2)(n – 3) ... 4.3.
2.1, para n ≥ 2. Caso n = 1, tem-se 1! = 1 e n = 0, tem-se que 0! = 1 (DANTE, 2005).
Nesse direcionamento, o quadro 32 mostra um trecho do diálogo realizado entre
o professor-pesquisador e os participantes F20, F4, F10, F12, M13, F14, M15 e M7 sobre
o conceito de fatorial.
Quadro 32: Trecho do diálogo entre o professor-pesquisador e os participantes F20, F4,
F10, F12, M13, F14, M15 e M7 sobre o conceito de fatorial
Professor-pesquisador: Vocês fizeram o dever de casa, então, vocês vão saber me falar o que
é fatorial.
F20: 4!
Professor-pesquisador: Ok! E aí, como é que você faz?
F20 e M15 [responderam juntos]: 4 x 3 x 2 x 1 = 24.
Professor-pesquisador: Beleza! Você pega um número e vai multiplicando em ordem
decrescente até chegar no um. Isso é fatorial?
F14, F20 e M15 [responderam juntos]: Sim.
Professor-pesquisador: Se eu tivesse colocado cinco fatorial. Como seria?
M7, M15, F4, F12, M13 e F10 [responderam juntos]:Seria 5 x 4 x 3 x 2 x 1.
Professor-pesquisador: Então, eu vou desenvolver o fatorial em ordem decrescente.
F14: A gente usou [esse conceito de fatorial] naquele [problema] que tinha 4 pessoas, né? Que
tinha que ficar em posições diferentes na foto, não é?
Professor-pesquisador: Isso aí! Muito bem lembrado.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Em seguida, foi discutido com os participantes desse estudo sobre o significado
de permutação. Para provocar a participação desses participantes, o professorpesquisador perguntou: “O que vocês entendem sobre o que é permutar?”. A análise das
anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostra que 10 (dez)
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participantes participaram desse debate. Por exemplo, a participante F8 comentou que
“permutar é fazer troca”.
Por outro lado, 7 (sete) participantes discutiram entre si sobre o significado de
permutar, porém, não conseguiram determinar a sua resposta de uma maneira
compreensiva. Por exemplo, a participante F14 afirmou que “permutar é fazer uma
combinação”. A partir das respostas dadas por esses participantes, o professorpesquisador retomou a sua explicação comentando que permutar, em Análise
Combinatória, significa realizar trocas.
Então, para possibilitar a compreensão dos alunos participantes, o professorpesquisador apresentou uma situação-problema em que era necessário determinar o total
de posições diferentes de cinco alunos em uma fila com cinco lugares. O quadro 33 mostra
um trecho do diálogo entre os participantes F6, M15 e F16 e o professor-pesquisador
sobre a resolução dessa questão com a utilização de fatorial.
Quadro 33: Trecho de um diálogo entre os participantes M15 e F16 e o professorpesquisador sobre a resolução da situação-problema proposta por meio do fatorial
Professor-pesquisador: Qual é o total de posições diferentes de cinco alunos em uma fila
com cinco lugares?
M15: Cinco fatorial
F16: 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador.

Para provocar o raciocínio lógico dos participantes a respeito da permutação com
repetição, o professor-pesquisador propôs a seguinte situação-problema:
Vamos imaginar que uma pessoa deseja criar uma senha bancária com
os algarismos três, cinco e seis. Essa senha é composta de cinco
algarismos e os algarismos três e cinco serão utilizados duas vezes na
composição dessa senha. Uma possível senha de acordo com esse
critério é 33565. Que operação devo fazer para determinar o total de
senhas possíveis?

Como não foi possível discutir essa situação-problema, por causa do tempo
disponível, no encontro do dia 25 de Setembro de 2018, o professor-pesquisador solicitou
que os alunos participantes pensassem, em casa, sobre a resolução dessa questão.
Assim, no encontro do dia 1 de Outubro de 2018, o professor-pesquisador iniciou
a aula recordando, para os alunos participantes, os conceitos de Análise Combinatória
que foram trabalhados no último encontro.
O quadro 34 mostra um trecho do diálogo entre o professor-pesquisador com os
alunos participantes M13, F20, M15 e M5, que foi desencadeado no início dessa aula
sobre a revisão dos conceitos de Análise Combinatória.
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Quadro 34: Trecho do diálogo entre o professor-pesquisador com os alunos
participantes M13, F20, M15 e M5 sobre a revisão dos conceitos de Análise
Combinatória
Professor-pesquisador: Quem é que lembra os conceitos de Análise Combinatória que falamos
na semana passada?
M13 e F20 [responderam juntos]: Princípio fundamental da contagem. Aquele negócio do p.
M15: Fatorial.
M5: Permutação.
Professor-pesquisador: Fatorial, né? Que a gente vai multiplicando até chegar no um, e
Permutação, né? Que é fazer troca.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Para auxiliar esse processo de discussão dos conceitos de Análise Combinatória,
o professor-pesquisador mostrou alguns slides em PowerPoint com questões resolvidas
anteriormente pelos alunos participantes desse estudo sem a utilização de fórmulas
(Apêndice 10).
Por exemplo, prosseguindo com a revisão dos conceitos de Análise Combinatória
trabalhados em sala de aula, o professor-pesquisador apresentou para os alunos
participantes a seguinte situação-problema: “Em uma competição de xadrez existem oito
jogadores. De quantas formas diferentes poderá ser formado o pódio, com primeiro,
segundo e terceiro lugares?”.
O quadro 35 mostra um trecho do diálogo entre vários alunos participantes e o
professor-pesquisador com referência à resolução dessa questão sobre a competição de
xadrez.
Quadro 35: Um trecho do diálogo entre vários alunos participantes e o professorpesquisador com referência à resolução da questão sobre o xadrez
Professor-pesquisador: Em uma competição de xadrez existem oito jogadores. De quantas
formas diferentes poderá ser formado o pódio, com primeiro, segundo e terceiro lugares?
M15: Eu fiz 8 x 7 x 6.
Professor-pesquisador: Você pode explicar por que você fez isso?
M15: É porque no primeiro lugar tem oito possibilidades, no segundo vai ter sete e no terceiro
vai ter seis.
F4: Quem está no primeiro não pode ocupar o segundo e o primeiro. Quem está no segundo,
não pode ocupar o primeiro e o terceiro.
F6: Eu quero saber por que faz vezes.
Professor-pesquisador: A gente discutiu isso na aula passada, por que que é vezes?
[O professor chamou a atenção da participante F2 por não estar participando das discussões].
Professor-pesquisador: Quem acha porque que é vezes? Alguém lembra o que fez?
F14: Espera aí. Deixa eu olhar aqui. Eu posso olhar as fórmulas?
Professor-pesquisador: Pode olhar a fórmula pra lembrar.
[Há muita discussão entre os participantes].
M7: Porque é escolha do primeiro, segundo e terceiro lugar. O e é vezes.
F16: Porque você não faz 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1?
Professor-pesquisador: Por que eu não vou até o final?
F16: É.
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Professor-pesquisador: Quantos lugares eu quero escolher no pódio?
M7: Três.
Professor-pesquisador: Somente três lugares.
F16: Porque você não faz oito vezes três?
F11: É como se as oitos pessoas estivessem disputando pelos três lugares, entendeu?
Professor-pesquisador: É isso que vai acontecer?
F16: Mas é isso que precisa fazer, uai!
F11: Não! Porque vai ter oito para o primeiro. E aí a pessoa que está no primeiro ela não vai
disputar com o segundo, porque ela tá no primeiro. Então, o segundo vai ser sete. E a pessoa
que está no segundo, ela não vai disputar com quem está no primeiro, porque ela não está no
primeiro. Então, no segundo vai ser sete. E a pessoa que está no segundo não vai disputar
com o segundo nem com que está no primeiro. Então vai ser seis no terceiro.
F4: Desenha o pódio.
[O professor-pesquisador desenhou o pódio na lousa e, em seguida, explicou a situaçãoproblema dada].
Professor-pesquisador: Aqui, primeiro, segundo e terceiro lugares. Quando você vai escolher
o cara que vai ganhar aqui o primeiro lugar pode ser qualquer um dos oito, não pode?
Qualquer um dos oito pode chegar em primeiro lugar. Então você tem oito possibilidades.
Não quer dizer que as oito vão ficar aqui em cima não! Vai ficar uma só, mas você tem oito
possibilidades de escolha. Concorda?
F6 e F16 [disseram juntas]: Sim.
Professor-pesquisador: Ai uma delas vai ficar lá! Quando você vai escolher o segundo lugar,
você tem quantas pessoas?
F6 e F16 [disseram juntas]:Tem sete.
Professor-pesquisador: Você tem sete agora, porque uma já está no primeiro lugar. Então
você tem sete possibilidades para escolher o segundo lugar. Uma ficou aqui... Quantas
possibilidades você tem para compor o terceiro lugar?
F6 e F16 [disseram juntas]: Seis.
Professor-pesquisador: Então por isso que é oito vezes sete vezes seis. Poderíamos ter feito
esse mesmo cálculo usando já uma outra definição que tem de Análise Combinatória que é
chamado de arranjo.
F14: Eu não podia fazer 8 x 3, 7 x 3 e 6 x 3?
F4: Por quê? O sete pode ficar aqui, aqui e aqui?
F14: Tá 8 x 3, 7 x 2 e 6 x 1?
Professor-pesquisador: Por quê? Me explica por favor.
M5: Eu acho que ela está querendo dizer assim, oito pessoas vão concorrer a três lugares,
depois 7 pessoas vão concorrer a dois lugares e depois 6 pessoas vão concorrer a um lugar.
Tipo assim, oito pessoas podem estar nos três lugares, sete podem estar em dois lugares e
seis em um lugar.
Professor-pesquisador: Uai, mas aí você está contando as mesmas pessoas duas vezes?
Contando dobrado? Consegue perceber isso? É igual àquela questão que vocês fizeram de
ligar os segmentos. Imagine que eu tenha dois pontos A e B. Eu poderia falar que eu tenho
dois segmentos diferentes AB e BA?
F14 e M5: Não.
Professor-pesquisador: Se você utilizar esse raciocínio você estaria dizendo que aqui nós
temos dois segmentos, mas, está errado! É um segmento só.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

A figura 55 mostra o registro realizado pelo professor-pesquisador na lousa
durante a discussão com os alunos participantes sobre o processo de resolução da questão
apresentada no slide sobre a competição do jogo de xadrez.

200
Figura 55: Registro da resolução da questão sobre a competição do jogo de xadrez

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

A figura 56 mostra o desenho do pódio realizado pelo professor-pesquisador,
conforme sugerido pela aluna participante F4.
Figura 56: Desenho do pódio para a explicação da questão apresentada via slide

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Continuando com essa questão, o professor-pesquisador discutiu com os alunos
participantes o conceito de arranjo simples. Assim, ao iniciar essa discussão, foi
registrada na lousa a fórmula de arranjo simples. A figura 57 mostra esse registro
realizado pelo professor-pesquisador.
Figura 57: Fórmula de arranjo simples registrada na lousa pelo professor-pesquisador

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Então, ao explicar os elementos presentes na fórmula de arranjo simples, o
professor-pesquisador destacou que o “n quer dizer o número de elementos que eu tenho”.
Para provocar a participação dos alunos participantes, o professor-pesquisador perguntou
qual seria o valor de n na situação-problema resolvida.
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Respondendo essa questão, 10 participantes afirmaram que o valor de n seria igual
a oito enquanto 7 (sete) participantes não se manifestaram, contudo, responderam que
concordavam com a resposta dada quando foram instigados pelo professor-pesquisador.
O quadro 36 mostra um trecho do diálogo entre o professor-pesquisador e os alunos
participantes sobre o conceito de arranjo simples.
Quadro 36: Trecho da discussão sobre o conceito de arranjo com o professorpesquisador e os alunos participantes
Professor-pesquisador: O que é esse p a p? Esse p a p é quantos eu quero escolher. Quantos
que eu quero escolher ali para formar o pódio?
[Todos os participantes responderam]: Três.
Professor-pesquisador: Aí eu ia calcular arranjo de oito em três. Podemos dizer que o arranjo
é um agrupamento ordenado, pois a ordem da escolha importa no final das contas. O que é
isso de ordem importar? O cara que vai estar no primeiro lugar do pódio, ele não pode estar
nem no segundo, nem no terceiro. Imagina três pessoas lá, A, B e C. No primeiro lugar ficar
uma pessoa A, no segundo lugar fica uma pessoa B e no terceiro lugar fica uma pessoa C. Se
eu escrever esse mesmo pódio utilizando essas letras, se eu colocar assim C, B, A, é um pódio
diferente não é? Quando a ordem importa, a gente está falando de arranjo. Sabe um negócio
que eu sempre gosto de brincar para ajudar as pessoas a gravarem os conceitos? Ou melhor,
para saber diferenciar os conceitos. Eu sempre brinco assim, imagina que você saiu e quer
arrumar uma namorada ou um namorado. Aí você pensa assim, bem se eu quero arranjar um
namorado ou uma namorada, eu vou sair ficando com qualquer pessoa?
F14 e F16 [responderam juntas]: Não.
Professor-pesquisador: A ordem vai importar para quem eu vou escolher? Então quando a
ordem importa naquilo que eu vou escolher, eu estou falando de arranjo. Então quando você
for arranjar uma namorada ou arranjar um namorado, a escolha importa!
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador.

Prosseguindo com essa discussão sobre a utilização do conceito de arranjo, o
professor-pesquisador comentou que essa questão também poderia ser resolvida por meio
da fórmula de arranjo.
No entanto, o professor-pesquisador enfatizou que a compreensão dos conceitos
de Análise Combinatória é um assunto muito importante, pois existe a necessidade de que
as fórmulas não sejam simplesmente reproduzidas sem que tenham sentido e significado
para os alunos.
Então, o professor-pesquisador resolveu essa questão com a fórmula de arranjo
simples. A figura 58 mostra a resolução da questão sobre a competição de jogo de xadrez
com a fórmula de arranjo.

Figura 58: Resolução da questão sobre a competição do jogo de xadrez por meio da
utilização da fórmula de arranjo simples
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Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

A análise das anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador
mostra que a resolução dessa questão foi marcada por uma participação efetiva dos alunos
participantes. O quadro 37 mostra um trecho do diálogo realizado entre o professorpesquisador e os alunos participantes durante o desenvolvimento da solução dessa
questão por meio da utilização da fórmula de arranjo.
Quadro 37: Trecho do diálogo entre os alunos participantes e o professor-pesquisador
sobre o desenvolvimento da fórmula de arranjo
Professor-pesquisador: Repara, eu tenho que fazer essa conta. O que é o fatorial?
[Todos os alunos responderam]: 8 x 7 x 6 até chegar no número um.
Professor-pesquisador: Então, vou multiplicando até chegar no um. Só que nesse caso eu não
preciso chegar até no um, eu posso chegar até no 5.
M7: E aí corta.
Professor-pesquisador: Aí eu consigo cortar. Repara, o oito fatorial vai ser 8 x 7 x 6 x 5! Eu
posso parar aqui. Eu poderia fazer cinco vezes quatro vezes três, vezes dois, vezes um... mas
não precisa. Por quê?
[Todos responderam]: Porque pode cortar com o 5 fatorial embaixo.
Professor-pesquisador: Agora eu vou multiplicar oito vezes sete vezes seis.
[Os alunos responderam]: 336.
Professor-pesquisador: Reparem o oito vezes sete vezes seis aqui. Isso aqui é um arranjo.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Prosseguindo com o processo de sistematização dos conceitos de Análise
Combinatória, o professor-pesquisador solicitou que os participantes acompanhassem, na
apresentação do slide, a questão sobre a determinação de quantos segmentos poderiam
ser formados ligando todos os pontos de um hexágono.
Para facilitar a contagem dos segmentos de reta, o professor-pesquisador elaborou
uma animação no PowerPoint em que esses segmentos surgiam por meio do clique do
mouse e, dirigindo-se aos participantes solicitou que contassem, em conjunto, a
quantidade de segmentos de reta que eram formados. As anotações registradas no caderno
de campo do professor-pesquisador mostram que 14 alunos participantes participarem
efetivamente da contagem de 15 segmentos de reta.
Continuando com esse processo, o professor-pesquisador registrou esse resultado
na lousa e solicitou que os alunos participantes indicassem um procedimento para
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determinar o total de segmentos de reta sem a necessidade de contá-los para resultados
significativamente grandes.
O quadro 38 mostra um trecho do diálogo realizado entre os alunos participantes
e o professor-pesquisador a respeito do procedimento utilizado para a determinação do
total de segmentos de reta que podem ser formados unindo os vértices de um hexágono
sem a necessidade da contagem direta desses segmentos.
Quadro 38: Trecho do diálogo entre os alunos participantes e o professor-pesquisador
sobre o procedimento para determinar o número de segmentos de reta de um hexágono
Professor-pesquisador: Então eu quero que vocês me falem uma fórmula matemática para o
cálculo imediato do total dos segmentos que podemos formar ligando os pontos.
M13: Combinação simples.
Professor-pesquisador: Por que você acha que é combinação simples?
M13: Porque eu vi no livro.
F20: Fatorial e arranjo simples.
Professor-pesquisador: Isso aqui é arranjo?
M7, M13 e M15: Não.
Professor-pesquisador: Por que, não é?
M7, M13, F4, F14 e M15: Porque a ordem não importa.
Professor-pesquisador: Por que não importa a ordem?
F12: Porque assim você pode começar do E ou do D.
F4: Porque a ordem não importa.
Professor-pesquisador: Veja o que mais configura ser combinação é o fato de que a ordem
não importa. Se fosse arranjo o segmento DE e ED seriam diferentes. Então, é combinação
porque a ordem não importa.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

No decorrer desse diálogo, o professor-pesquisador apresentou para os alunos
participantes a fórmula de combinação simples, bem como a sua utilização e
operacionalização. A figura 59 mostra a fórmula de combinação simples apresentada para
os alunos participantes desse estudo.
Figura 59: Fórmula de combinação simples apresentada pelo professor-pesquisador para
os participantes

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Então, ao mostrar essa fórmula na lousa, o professor-pesquisador destacou que
essa regra é derivada da razão entre o arranjo e a permutação. Assim, o próximo passo foi
o desenvolvimento da situação-problema proposta com a utilização da fórmula de
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combinação. O quadro 39 mostra um trecho do diálogo entre o professor-pesquisador e
os alunos participantes sobre a explicação do conceito de combinação e da resolução da
questão proposta por meio da aplicação da fórmula.
Quadro 39: Trecho do diálogo entre o professor-pesquisador e os alunos participantes
durante a explicação da fórmula de combinação
Professor-pesquisador: Então eu posso dizer que a combinação de n em p, eu posso calcular
como se fosse arranjo e dividir pela permutação. Mas é lógico que se eu for fazer pela
definição é mais rápido e mais prático usar a fórmula. Vamos aplicar o conceito de
combinação para ver se vai dar o mesmo resultado. Quem vai ser o n nesse caso?
F12: Seis.
Professor-pesquisador: Quem que vai ser o p?
[Todos os participantes disseram juntos]: Dois.
Professor-pesquisador: Então, na fórmula vai ficar combinação de seis em dois. Então vai
ficar seis vezes cinco vezes quatro fatorial e embaixo quatro fatorial e dois vezes um.
M5: Pode fazer o seis até o quatro e aí cortar?
Professor-pesquisador: Seis dividido por dois é igual a três e três vezes cinco é quinze.
M15: É bem mais rápido assim.
F12: Eu tive que contar tudo, colocar os risquinhos lá e ir contando.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

A figura 60 mostra o registro da resolução da questão sobre o hexágono, que foi
realizada na lousa pelo professor-pesquisador.
Figura 60: Resolução da questão sobre o hexágono rena lousa pelo professorpesquisador

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Continuando com a discussão sobre essa questão, no encontro realizado no dia 02
de Outubro de 2018, o professor-pesquisador perguntou para os alunos participantes
quantas eram as diagonais do hexágono. Nesse contexto, 5 (cinco) participantes
responderam que o total de diagonais do hexágono era igual a nove. Quando questionados
pelo professor-pesquisador como determinaram esse resultado, 3 (três) alunos
participantes comentaram que do total de 15 segmentos de reta subtraíram 6 (seis), que é
o número de lados do hexágono.
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Contudo, 2 (dois) desses participantes comentaram que encontraram o número de
diagonais, porém, com a utilização de outro raciocínio. Por exemplo, o participante M5
afirmou que “cada vértice liga três pontos, só que nesses três [tem] um [ponto que] sempre
não vai repetir. Então se você multiplicar 6 x 3 é 18 e dividir por 2 é 9”. É importante
ressaltar que 13 alunos participantes não se manifestaram sobre essa questão, somente
concordaram com a resposta dada pelo participante M5.
Prosseguindo com essa discussão, o professor-pesquisador provocou os alunos
participantes para que pensassem numa fórmula que pudesse determinar de maneira
imediata e direta o número de diagonais de um polígono regular. A análise das anotações
registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostra que nenhum dos alunos
participantes conseguiu determinar essa fórmula sem a sua intervenção nesse processo.
Nesse sentido, o professor-pesquisador mediou o processo de modelagem da
fórmula para determinar o número de diagonais de polígonos regulares quaisquer. Por
exemplo, o quadro 40 mostra um trecho de um diálogo que ocorreu para a determinação
do número de diagonais de um polígono regular qualquer.
Quadro 40: Trecho do diálogo entre o professor-pesquisador e os alunos participantes
para o processo da determinação do número de diagonais de um polígono regular
Professor-pesquisador: A gente consegue contar as diagonais do hexágono. Vamos pensar
num raciocínio. Se são 15 [segmentos de reta] no total, pra descobrir a diagonal é só tirar?
F10 e M11: Seis.
Professor-pesquisador: Indique um procedimento (fórmula) para o cálculo do número de
diagonais desse polígono. Então, eu tenho numa fórmula que calcula o total possível de
segmentos, que é a combinação de seis em dois. Só que isso aqui vai dar qual total?
[Todos os participantes responderam]: Quinze.
Professor-pesquisador: Como é que eu posso ampliar um pouquinho esse fórmula para dar
somente as diagonais?
M5: Diminuir seis?
Professor-pesquisador: Se eu fosse generalizar essa fórmula, se eu fosse criar uma fórmula
para gerar o número de diagonais de um polígono qualquer de lado n, o que faria?
M7: Combinação de n em dois.
M15: A combinação de n em dois não vai dar somente as diagonais.
Professor-pesquisador: O que devemos fazer então?
F14: É só subtrair o número de lados, uai. É só subtrair n.
Professor-pesquisador: Combinação de n em dois dará o total de segmentos [de reta] que eu
consigo formar num polígono menos o número de lados vai dar o número de diagonais. Tem
uma fórmula, de diagonal, que a gente aprende lá no ensino fundamental que é diagonal de
um polígono é igual a n que multiplica (n–3) sobre 2. Essa fórmula vem da combinação. Se
eu desenvolver essa fórmula que encontramos vou chegar na fórmula que aprendemos no
ensino fundamental.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

A próxima questão proposta na apresentação do slide, que foi trabalhada pelo
professor-pesquisador foi aquela que estabelece que: Um usuário de um banco deveria
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criar uma senha eletrônica de quatro algarismos para o seu cartão bancário. Para isso,
ele resolveu escolher os algarismos da data de aniversário de sua namorada, 12/12.
Então, foi solicitado que os alunos participantes desse estudo listassem todas as possíveis
senhas criadas pelos usuários do banco. O quadro 41 mostra um trecho do diálogo entre
os alunos participantes e o professor-pesquisador sobre a resolução dessa questão.
Quadro 41: Trecho do diálogo entre os alunos participantes e o professor-pesquisador
sobre a resolução da questão relacionada com a senha do banco
Professor-pesquisador: Então, eu quero comentar sobre essa questão aqui, pois vai entrar um
conceito que a gente não falou ainda. Paulo vai criar uma senha eletrônica para o seu cartão
bancário, com quatro algarismos. Ele resolveu utilizar os algarismos da data de aniversário
da sua namorada, 12/12. Faça uma lista de todas as possíveis senhas que Paulo pode criar com
o critério estabelecido e registre o número de senhas. Como é que ficaria?
M15: É, mas a ordem importa?
F4: Nossa é para fazer uma lista?
F6, F4, M13 e M15: 1212, 2121, 1221, 2112, 1122, 2211.
Professor-pesquisador: Mais alguém? Mais alguma possibilidade?
[Todos os participantes responderam]: Não.
Professor-pesquisador: Observem que nós fomos trocando de lugar os algarismos. Trocar de
lugar tem o nome de que mesmo que nós já vimos?
[Todos os participantes responderam]: Permutação.
Professor-pesquisador: Então, se troca de lugar, eu estou permutando. A gente já viu que tem
uma fórmula de permutação que seria permutação de n, que no caso seria n fatorial. Esse n é
a quantidade de algarismos que eu tenho. Quantos algarismos que eu tenho nesse exercício?
M5 e M1: Quatro.
Professor-pesquisador: Se eu resolver a permutação de quatro, que dá quatro fatorial, vai
ficar 4 x 3 x 2 x 1 que é igual a 24. Concorda que deu algo errado? Não contamos a quantidade
de senhas e não deu seis? E agora?
M5: Vinte e quatro é a quantidade de números.
Professor-pesquisador: Uai, mas não deu seis?
F14: São quatro números, uai.
Professor-pesquisador: Vinte e quatro ali no resultado não é o total de algarismos, ele está
dizendo que é o total de senhas não?
M15: Ah! É?
F4: É porque é 1212. Tem quatro algarismos, mas eles são iguais.
Professor-pesquisador: E eles são iguais porque estão repetidos. Quando tem algarismo igual,
quando tem algarismo repetido na permutação, é um tipo especial de permutação que a gente
vai chamar de permutação com repetição.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Continuando com essa explicação sobre a permutação com repetição, o professorpesquisador apresentou para os alunos participantes a fórmula de permutação com
repetição, orientando-os como trabalharem com essa fórmula. A figura 61 mostra a
fórmula de permutação com repetição registrada na lousa pelo professor-pesquisador.

Figura 61: Fórmula da permutação com repetição
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Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Ao explicar os elementos da fórmula para os alunos participantes, o professorpesquisador comentou que os expoentes alfa e beta indicam a repetição de cada um dos
algarismos a serem permutados. Por exemplo, ao resolver a questão sobre a determinação
do número de senhas possíveis com quatro dígitos, o professor-pesquisador observou que
o:
(...) algarismo um repetiu duas vezes, aí você coloca dois. O algarismo
dois repetiu duas vezes, aí você coloca dois de novo. Eu tenho que
colocar a repetição para cada algarismo. Aí na hora de resolver a gente
faz uma divisão. Então vai ficar 4 fatorial sobre dois fatorial vezes dois
fatorial. Desenvolvendo isso, fica quatro vezes três, vezes dois. Pode
simplificar o quatro com o dois, fica igual a seis.

A figura 62 mostra a resolução da situação-problema da senha do banco que foi
realizada na lousa pelo professor-pesquisador juntamente com os alunos participantes
desse estudo.
Figura 62: Resolução da questão utilizando permutação com repetição

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Ressalta-se que, após a resolução dessa questão, o professor-pesquisador também
elaborou um resumo com todos os conceitos trabalhados em sala de aula sobre a Análise
Combinatória.
A análise das anotações registradas no diário de campo mostra que o professorpesquisador solicitou que todos os alunos participantes registrassem esse resumo em seu
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caderno, pois serviria como apoio para futuras consultas, caso fosse necessário. A figura
63 mostra um trecho do registro da sistematização dos conceitos de análise combinatório
realizado pelo participante M13.
Figura 63: Trecho do registro da sistematização dos conceitos de Análise Combinatória
realizado pelo participante M13

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Após a finalização da apresentação dos dados sobre a sistematização dos conceitos
de Análise Combinatória, o professor-pesquisador procedeu com a codificação aberta dos
dados brutos coletados nesse instrumento.

3.2.3.1.3.1. Codificação Aberta dos Dados Coletados nos Encontros para a
Sistematização dos Conceitos de Análise Combinatória

O quadro 42 mostra os códigos preliminares obtidos na codificação aberta com
relação aos dados coletados nos encontros para a sistematização dos conceitos de Análise
Combinatória.

Quadro 42: Codificação aberta dos dados brutos coletados nos encontros para a
sistematização dos conceitos de Análise Combinatória
Dados Brutos Coletados

Codificação Aberta
(Códigos preliminares)
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A gente usou [esse conceito de fatorial] (5) naquele
[problema] que tinha 4 pessoas né que tinha que ficar em
posições diferentes na foto não é (24)?
Permutar é realizar uma troca (11).
Permutar é fazer uma combinação (10).
5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120 (40).
Eu fiz 8 x 7 x 6 (40).
Tá 8 x 3, 7 x2 e 6 x 1? (10).
Eu não podia fazer 8 x 3, 7 x 3 e 6 x 3(10)?
É porque no primeiro lugar tem 8 possibilidades, no
segundo vai ter sete e no terceiro vai ter seis (22).
Quem está no primeiro não pode ocupar o segundo e o
primeiro. Quem está no segundo, não pode ocupar o
primeiro e o terceiro (19).
Eu quero saber por que faz vezes (10).
Princípio fundamental da contagem. Aquele negócio do p
(19).
Porque é escolha do primeiro, segundo e terceiro lugar (19).
O e é vezes (19).
Porque você não faz 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 (22)?
Porque você não faz 8 vezes três? (22)
Eu fiz 4 x 3 x 2 x 1 = 24 (40).
Seria 5 x 4 x 3 x 2 x 1(40)?
É como se as oitos pessoas estivessem disputando pelos três
lugares, entendeu (19)?
Porque vai ter oito para o primeiro. E aí a pessoa que está no
primeiro ela não vai disputar com o segundo (...). Então, o
segundo vai ser sete. E a pessoa que está no segundo, ela
não vai disputar com quem está no primeiro (...) Então, no
segundo vai ser sete (...). Então vai ser seis no terceiro (19).
Eu acho que ela está querendo dizer assim, oito pessoas vão
concorrer a três lugares, depois 7 pessoas vão concorrer a
dois lugares e depois 6 pessoas vão concorrer a um lugar.
Tipo assim, oito pessoas podem estar nos três lugares, sete
podem estar em dois lugares e seis em um lugar (22).
Porque pode cortar com o 5 fatorial embaixo (22).
Combinação simples (5).
Fatorial e arranjo simples (5).
Porque a ordem não importa (19).
Porque assim você pode começar do E ou do D (19).
Pode fazer o seis até o quatro e aí cortar (22). É bem mais
rápido assim (6).
Eu tive que contar tudo, colocar os risquinhos lá e ir
contando (22).
Desenhei o pódio (8).
Deixa eu olhar aqui. Eu posso olhar as fórmulas? (8).
Porque eu vi no livro (22).
E eu que contei errado (10).

(5) Conteúdos e conceitos
matemáticos.

(6) Motivação e interesse para
a aprendizagem.

(8) Papel do professor.

(10) Dificuldade ou facilidade
na resolução de situaçõesproblema.

(11) Relação da Matemática
com o cotidiano.

(19) Pensamento (raciocínio)
combinatório.

(22) Estratégias de resolução.

(24) Matematizando
situações-problema.
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Cada vértice liga três pontos, só que nesses três um sempre
não vai repetir. Então se você multiplicar 6 x 3 é 18 e dividir
por 2 é 9 (40).
Combinação de n em dois (5).
A combinação de n em dois não vai dar somente as
diagonais (19).
É só subtrair o número de lados, uai. É só subtrair n (40).
É, mas a ordem importa? (19)
É porque é 1212. Tem quatro algarismos, mas eles são
iguais (19).

(40) Modelando situaçõesproblema.

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Após a conclusão da determinação dos códigos preliminares no processo de
codificação aberta da sistematização dos conceitos de Análise Combinatória, o professorpesquisador procedeu com a codificação axial para a determinação das categorias
conceituais.

3.2.3.1.3.2. Codificação Axial dos Dados Coletados nos Encontros para a
Sistematização dos Conceitos de Análise Combinatória

O quadro 43 mostra a codificação axial com relação à análise dos códigos
preliminares obtidos na codificação aberta com relação aos dados coletados nos encontros
realizados para a sistematização dos conceitos de Análise Combinatória.
Quadro 43: Codificação axial dos dados coletados nos encontros realizados para a
sistematização dos conceitos de Análise Combinatória
Codificação Aberta
(Códigos preliminares)
(5) Conteúdos e conceitos matemáticos.
(10) Dificuldade ou facilidade na resolução de
situações-problema.
(19) Pensamento (raciocínio) combinatório.
(22) Estratégias de resolução.
(24) Matematizando situações-problema.
(40) Modelando situações-problema.
(6) Motivação e interesse para a aprendizagem.
(8) Papel do professor.
(11) Relação da Matemática com o cotidiano.

Codificação Axial
(Categorias Conceituais)
Matemática no contexto escolar

Processo de Modelagem Matemática

Ação pedagógica da modelagem

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Após a finalização das codificações aberta e axial dos dados coletados nos
encontros para a sistematização dos conceitos de Análise Combinatória, apresenta-se a
análise dos dados brutos coletados no bloco de atividades dois.
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3.2.3.2. Bloco de Atividades 2: Fase intermediária – desenvolvimento da modelagem
A aplicação do Bloco de Atividades 2: Fase intermediária – desenvolvimento da
modelagem iniciou-se no dia 16 de Outubro de 2018 e foi encerrada no dia 29 de Outubro
de 2018.
Ressalta-se que uma parte das atividades desse bloco foi aplicada no dia 20 de
Setembro de 2018, em uma aula de educação física, de acordo com a solicitação do
professor-pesquisador, pois conforme o planejamento dos professores de educação física
do Ensino Médio, esse encontro deveria ser realizado nessa data para não atrapalhar o
desenrolar de seus programas didáticos.
Nesse encontro, os professores de educação física do Ensino Médio, com o apoio
de um professor de educação física47 de uma Universidade no Vale do Rio Doce
conversaram com os alunos participantes sobre o desenvolvimento do processo de
prescrição de treino nas academias.
O objetivo desse encontro foi fornecer para os alunos participantes desse estudo,
as informações técnicas de como ocorre o processo de prescrição de treinos (fichas de
treino) nas academias.
Além desse momento inicial, esse bloco também foi composto por um encontro
em que o professor-pesquisador exibiu uma apresentação em PowerPoint para auxiliar os
alunos participantes na elaboração de um roteiro de entrevista para a visita às academias
(Apêndice 12).
Nesse bloco, os alunos participantes também organizaram um roteiro de perguntas
para o momento da visita às academias (Apêndice 13). Para auxiliá-los nesse processo de
elaboração desse roteiro, o professor-pesquisador disponibilizou para cada grupo algumas
sugestões de perguntas (Apêndice 11) para que os alunos participantes tivessem uma
noção inicial para a elaboração do próprio roteiro.
Concluído esse momento de elaboração do roteiro para a entrevista, cada grupo
realizou uma visita à uma academia, que foi previamente selecionada, de acordo com o
cronograma:
o O grupo Esquadrão da Matemática realizou a visita na academia de sua
preferência no dia 24 de Outubro de 2018, das 14:00h às 15:30h.
47

O professor de educação física que foi convidado para realizar essa atividade é também participante desse
estudo. Esse professor esteve presente nessa aula a convite de uma das professoras de educação física do
Ensino Médio.
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o O grupo Hexa realizou a visita realizou a visita a academia de sua
preferência no dia 24 de Outubro de 2018, das 16:00h às 17:30h.
o O grupo Federal realizou a visita a academia de sua preferência no dia 25
de Outubro de 2018, das 08:30h às 09:30h.
Após a visita às academias, cada grupo foi responsável pela transcrição dos
resultados das suas entrevistas48 e, também, para a sua posterior apresentação para o
professor-pesquisador e para os demais alunos participantes desse estudo.
Contudo, para facilitar a comunicação entre o professor-pesquisador e os alunos
participantes, foi criado um grupo fechado no WhatsApp no dia 27 de Outubro de 2018.
Esse grupo foi composto pelo professor-pesquisador, pelo seu orientador e pelos alunos
participantes desse estudo.

3.2.3.2.1. Análise dos Dados Brutos Coletados no Encontro com os Professores de
Educação Física

No dia 20 de Setembro de 2018, na aula de Educação Física, os professores de
Educação Física do Ensino Médio convidaram um professor de Educação Física de uma
universidade da região do Vale do Rio Doce, que também foi participante desse estudo,
para um encontro com os alunos participantes no sentido de orientá-los com relação aos
processos existentes na prescrição dos treinos nas academias. Esse encontro teve duração
de cinquenta minutos e aconteceu das 09:50h às 10:40h.
Inicialmente, os professores de Educação Física apresentaram o professor
convidado e explicaram para os 17 alunos participantes que o principal objetivo desse
profissional era contribuir com o desenvolvimento desse estudo, trazendo informações
técnicas e conceitos do campo de estudo da fisiologia dos exercícios, que poderiam
contribuir com a compreensão dos processos de investigação da prescrição das fichas de
treino no momento da visita às academias.
Em seguida, o professor convidado de Educação Física iniciou as suas colocações
comentando que evitaria a utilização demasiada de termos técnicos e específicos da área
de Educação Física para facilitar a compreensão dos alunos participantes desse estudo.

48

Cada grupo realizou a gravação de áudio da entrevista conforme orientação dada pelo professorpesquisador. Assim, um componente de cada grupo realizou a gravação de seu grupo. Logo após a visita às
academias, cada grupo enviou essa gravação de áudio para o professor-pesquisador para que tomasse as
providências com relação à sua transcrição.
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Contudo, sobre o processo de prescrição das fichas de treino, o professor
convidado de Educação Física apresentou um modelo da ficha de prescrição de treino que
se fundamenta em quatro variáveis: intensidade, volume, frequência semanal e
progressão. A figura 64 mostra um exemplo de uma ficha de prescrição de treino.
Figura 64: Exemplo de ficha de prescrição de treino

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

De acordo com esse profissional, os alunos participantes deveriam investigar nas
academias como os instrutores se relacionam com essas variáveis na estruturação de um
programa de treinamento. O quadro 44 mostra um trecho da exposição do professor
convidado de Educação Física com referência à explicação dessas variáveis.
Quadro 44: Exposição do professor convidado de Educação Física sobre as variáveis
presentes nas fichas de prescrição de treinamento
Professor convidado de educação física: Tem gente que vai na academia todo dia e por
incrível que pareça consegue treinar do mesmo jeito, fazer a mesma coisa todo dia, não cansa
e não enjoa. Deveriam cansar e deveriam enjoar. Deveriam ao menos ter a crítica de saber o
seguinte, está dando algum resultado, está tendo algum efeito o que eu estou fazendo? Nem
sempre treinar todo dia resolve. Na literatura científica, duas vezes, três vezes, dependendo
do que você faz lá na musculação, você consegue ter excelentes resultados. Então qual é a
frequência semanal e qual é a progressão? O que é a progressão? Se eu fizer todo dia a
mesma coisa, o meu corpo se acostuma e para de melhorar. Então, de tempos em tempos, eu
tenho que aumentar a carga. Essa progressão é de quantos por cento? Quantos por centro eu
aumento a carga e como é que eu faço isso? Bom, se você perguntar por essas quatro
variáveis: intensidade, volume, frequência semanal e progressão, eu acho que você já
consegue fazer um trabalho bom lá na academia.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

A figura 65 mostra o professor convidado de Educação Física dialogando com os
alunos participantes desse estudo sobre as variáveis da ficha de treino.

Figura 65: Professor convidado de Educação Física dialogando com os alunos
participantes desse estudo sobre as variáveis das fichas de treino
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Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Elaborando uma crítica a um pensamento dominante, entre os praticantes da
musculação, de que se tem que pegar muito peso no treinamento, esse professor
convidado alertou sobre o risco de se pegar uma carga exagerada, pois o estresse causado
nas articulações do corpo é enorme.
Para esse profissional, um dos riscos de os indivíduos se exporem ao trabalho
físico com altas cargas de peso no treinamento é o de provocar instabilidades nas
articulações do corpo. Contudo, para esse professor, essa asserção pode ser considerada
como um engano científico, pois pode ocasionar uma compreensão errônea de que essa
exposição possibilita o desenvolvimento da hipertrofia de um grupo muscular se exposto
ao trabalho físico com altas cargas de peso.
Prosseguindo com as suas explicações, o professor convidado de Educação Física
comentou que, atualmente, esses equívocos são minimizados por meio de publicações
oficiais que mostram que, outras situações podem ser manipuladas no momento da
prescrição de um treinamento, como, por exemplo, a intensidade, que está mais
direcionada para o esforço do que somente para o peso.
De acordo com esse professor “se, no universo de uma academia, o peso for
compreendido apenas como uma definição de intensidade, basta, então, saber a
quantidade de carga mecânica que deve ser manipulada para se alcançar o resultado
esperado”.
Do contrário, esse profissional reafirmou que “se o esforço for entendido como
um conceito de intensidade existe um conjunto de variáveis que o profissional que
prescreve na academia deveria saber”. A figura 66 mostra algumas variáveis estruturais
do treinamento de musculação apresentadas para os alunos participantes pelo professor
convidado de Educação Física.
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Figura 66: Variáveis estruturais de treinamento de musculação apresentadas pelo
professor convidado de Educação Física

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

O quadro 45 mostra um trecho da explicação do professor convidado de Educação
Física das variáveis estruturais do treinamento de musculação.
Quadro 45: Explicação das variáveis estruturais do treinamento de musculação pelo
professor convidado de Educação Física
Professor convidado de Educação Física: Qual é o peso? Qual é a amplitude do movimento?
Você vai fazer a amplitude parcial ou você vai fazer uma amplitude total? Qual é a velocidade
de execução? Têm ênfase? Na hora que o peso está subindo e na hora que o peso está
descendo é a mesma velocidade? É a mesma coisa? Ou será que você vai subir mais rápido
e descer mais lento ou o contrário? Será que tem pausa durante o movimento? Existe pausa
entre uma repetição e outra? Existe auxílio ao executante, ou seja, precisa de alguém para
auxiliar na execução do movimento? Quanto tempo dura uma repetição? A gente já sabe o
seguinte, para você hipertrofiar o músculo, duas coisas são importantes: a quantidade de
tensão, ou seja, está relacionado ao peso, não é? Quanto mais peso você usa, maior é a tensão
que isso gera nos seus músculos, mais força você produz e isso faz o músculo crescer. Mas
também tem outra coisa, quanto tempo dura aquela contração muscular? O tempo de tensão
também é importante. Então, quanto tempo dura uma repetição, quanto tempo dura uma
série? Não é só pegar muito peso! Se você der tempo suficiente, fazendo o movimento
correto, com amplitude grande, com velocidade controlada, você consegue resultado. Qual
é o desfecho da série? O desfecho da série é o número de repetições previstas.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

A análise das anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador
mostra que os alunos participantes participavam atentamente dessas explicações ouvindo
todas as informações que foram comentadas pelo professor convidado de Educação
Física. A figura 67 mostra a interação entre o professor convidado e os alunos
participantes durante esse momento de explicação das variáveis estruturais de
treinamento de musculação.

Figura 67: Interação entre o professor convidado e os alunos participantes sobre a
explicação das variáveis estruturais de treinamento de musculação

216

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Continuando com a sua explicação, o professor convidado de Educação Física
comentou para os alunos participantes para que “observem na visita às academias que a
grande maioria das fichas de treino que vocês encontrarão estarão repletas de exercícios
organizados em séries de três de quinze”. Esse participante também comentou que:
(...) se for perguntado a uma pessoa que acabou de finalizar uma série,
quantas repetições a mais ela conseguiria executar utilizando a mesma
carga e a sua reposta fosse mais duas ou, talvez, três repetições, por
exemplo, isso daria indício de que mesmo terminado a execução da
série prevista na ficha de treino, o exercício realizado não levou o
executante ao ponto máximo de esforço.

A análise das anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador
mostra que, a professora de Educação Física do Ensino Médio esclareceu para os alunos
participantes sobre o ponto máximo de esforço. Para isso, essa professora convidou o
participante M11 para realizar algumas flexões em frente da sala de aula com os braços
apoiados na parede.
Enquanto esse aluno participante executava o exercício, essa professora se dirigiu
para os demais participantes e perguntou se o participante M11 conseguiria executar o
movimento sem se cansar. Nesse sentido, 10 alunos participantes afirmaram que esse
participante se cansaria após um determinado período enquanto 7 (sete) não opinaram
sobre esse questionamento. Ratificando a explicação do professor convidado, essa
professora confirmou que a intensidade de um movimento não depende exclusivamente
do peso, pois a:
(...) velocidade do movimento, a forma como está sendo executado é
que vai influenciar no resultado. Fazendo esse movimento ele pode se
fadigar mais do que uma pessoa que está pegando trinta ou quarenta
quilos.

Continuando com a sua explanação, essa professora também comentou que o
exercício com intensidade que havia sido mostrado a partir das flexões de braço realizadas
pelo participante M11 indicou que a intensidade de um exercício pode estar relacionada
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com a amplitude do movimento e não apenas com a carga de peso. Essa professora
também comentou que “tem gente que pega 50 kg, porém faz o exercício muito rápido.
Garanto a vocês que se essa pessoa executasse o exercício de forma mais lenta ela não
aguentaria muitas repetições”.
As anotações registradas no diário no diário de campo do professor-pesquisador
mostram que a professora de Educação Física do Ensino Médio, a partir do exemplo dado,
buscou mostrar para os alunos participantes que a intensidade de um exercício está mais
relacionada com a amplitude de movimento, ou seja, com a maneira como é executado,
se é lentamente ou de forma rápida, do que com a quantidade de carga.
Em seguida, retomando a explicação, o professor convidado de Educação Física
mostrou para os alunos participantes um documento do ano de 2009, do Colégio
Americano (American College of Sports Medicine) intitulado Modelos de Progressão e
Treinamento de Resistência para Adultos Saudáveis (Progression Models in Resistance
Training for Healthy Adults). A figura 68 mostra o professor convidado explicando para
os alunos participantes o documento do Colégio Americano publicado em 2009.
Figura 68: O professor convidado de Educação Física mostrando o documento
publicado pelo Colégio Americano publicado em 2009

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

De acordo com esse professor, esse é um documento de referência que discute
uma série de questões sobre o treinamento, como por exemplo, o número de repetições
numa série, bem como sobre a maneira de realizar corretamente a progressão de carga.
Esse professor também afirmou que no final desse documento é apresentado um
quadro resumo com as principais informações sobre prescrição de treino que foram
discutidas nessa publicação. A figura 69 apresenta um fragmento dessas considerações
nesse documento.
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Figura 69: Resumo das recomendações de treinamento de resistência progressiva

Fonte: Ratames, Alvar, Evetoch, Housh, Kibler, Kraemer e Triplett (2009)

O professor convidado de Educação Física também elaborou duas considerações
básicas a respeito desse quadro resumo do documento. A primeira estava relacionada com
o fato de que o Colégio Americano discrimina o tipo de prescrição em função do objetivo.
Por exemplo, esse professor comentou que “para o objetivo de aumento de força, o
documento sugere uma prescrição para o treinamento de força e um para hipertrofia”.
O quadro 46 mostra as considerações realizadas pelo professor convidado de
Educação Física com relação às orientações abordadas no documento do Colégio
Americano sobre como executar um treinamento que origina a hipertrofia.
Quadro 46: Considerações sobre hipertrofia
Professor convidado de Educação Física: A maioria que frequenta querem ou hipertrofiar ou
emagrecer. O problema é que muitas pessoas não sabem que hipertrofiar é emagrecer. É
preciso ficar claro que hipertrofia não é um tipo de força, é resistência muscular, potência e
força que é o conceito genérico. Hipertrofia é o efeito de treinamento. O Colégio Americano
recomenda treinamentos específicos para hipertrofia é, mas isso é uma coisa muito conversada
atualmente. Se você faz um treinamento de força ou o treinamento da potência, isso também
gera hipertrofia. Não existe um treinamento específico para gerar a hipertrofia, que depende
do quanto de carga você usa e de quanto tempo dura a contração muscular.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Encerrando a sua participação nesse encontro, o professor convidado de Educação
Física discutiu com os participantes com relação à segunda consideração sobre o
documento do Colégio Americano. Então, esse professor solicitou que os alunos
participantes observassem que o Colégio Americano organiza as sugestões de prescrição
de treino ao obedecer aos três níveis de habilidades: o iniciante, o intermediário e o
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avançado, destacando também que, no final desse documento, há orientações para a
prescrição de treinamento para idosos.
Finalizando esse encontro, a professora de Educação Física do Ensino Médio se
dirigiu aos participantes procurando retomar alguns dos pontos principais dessa conversa
com o professor convidado. Por exemplo, essa professora comentou que é importante que
os participantes entendam que a prescrição é elaborada de acordo com um determinado
objetivo.
Uma segunda crítica realizada por essa profissional juntamente com o professor
convidado foi de que os participantes ainda iriam observar na visita às academias uma
tendência para a utilização das fichas de treino no formato de séries de três de quinze. Em
seu último comentário, o professor convidado agradeceu aos professores de Educação
Física a oportunidade de ter um espaço importante para discutir sobre fichas de treino
externamente ao espaço acadêmico universitário.
Após a finalização do encontro do professor convidado de Educação Física com
os alunos participantes, o professor-pesquisador procedeu com a codificação aberta dos
dados brutos coletados nesse instrumento.

3.2.3.2.1.1. Codificação Aberta dos Dados Coletados na aula de Educação Física

O quadro 47 mostra os códigos preliminares obtidos na codificação aberta com
relação aos dados coletados no encontro do professor de Educação Física com os alunos
participantes desse estudo na aula de Educação Física.
Quadro 47: Codificação aberta dos dados brutos coletados no encontro do professor
convidado de Educação Física com os alunos participantes desse estudo
Dados Brutos Coletados

Tem gente que vai para a academia todo dia e por incrível que
pareça consegue treinar do mesmo jeito, fazer a mesma coisa
todo dia, não cansa e não enjoa (15).
Deveriam ao menos ter a crítica de saber o seguinte, está
dando algum resultado, está tendo algum efeito o que eu estou
fazendo (33)?
Na literatura científica duas vezes, três vezes, dependendo do
que você faz lá na musculação, você consegue ter excelentes
resultados (37). Então, qual é a frequência semanal e qual é a
progressão? O que é a progressão (27)?

Codificação Aberta
(Códigos preliminares)

(15) Prática e valorização
de esportes.

(23) Importância das
fichas de treino.
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Então, de tempos em tempos eu tenho que aumentar a carga
(27). Quantos por centro eu aumento a carga e como é que eu
faço isso (29)?
Bom, se você pergunta por essas quatro variáveis: intensidade,
volume, frequência semanal e progressão, eu acho que você já
consegue fazer um trabalho lá na academia (38).
Se o esforço for entendido como um conceito de intensidade,
então, existe um conjunto de variáveis que o profissional que
prescreve na academia deveria saber (39).
Qual é o peso? Qual é a amplitude do movimento? Você vai
fazer a amplitude parcial ou você vai fazer uma amplitude
total? Qual é a velocidade de execução? Têm ênfase? Na hora
que o peso está subindo e na hora que o peso está descendo é a
mesma velocidade? É a mesma coisa? Ou será que você vai
subir mais rápido e descer mais lento ou o contrário? Será que
tem pausa durante o movimento? Existe pausa entre uma
repetição e outra (23)?
Quanto mais peso você usa, maior é a tensão que isso gera nos
seus músculos, mais força você produz e isso faz o músculo
crescer (15). O problema que muitas pessoas não sabem que
hipertrofiar é emagrecer (33).
O tempo de tensão também é importante. Então, quanto tempo
dura uma repetição, quanto tempo dura uma série? Não é só
pegar muito peso! Se você der tempo suficiente, fazendo o
movimento correto, com amplitude grande, com velocidade
controlada, você consegue resultado (15).
[É preciso ficar claro] que hipertrofia não é um tipo de força,
força ali [discutido no documento] é resistência muscular,
potência e força que é o conceito genérico. Hipertrofia é o
efeito de treinamento (37).
Tenham um olhar crítico aguçado no momento da visita às
academias (33). Velocidade do movimento, a forma como está
sendo executado é que vai influenciar no resultado. Fazendo
esse movimento ele pode se fatigar mais do que uma pessoa
que está pegando trinta ou quarenta quilos (27).
Se for perguntado a uma pessoa que acabou de finalizar uma
série, quantas repetições a mais ela conseguiria executar
utilizando a mesma carga e a sua reposta fosse mais duas ou,
talvez, três repetições, por exemplo, isso daria indício de que
mesmo terminado a execução da série prevista na ficha de
treino, o exercício realizado não levou o executante ao ponto
máximo de esforço (33).
Observem na visita às academias que a grande maioria das
fichas de treino que vocês encontrarão estarão repletas de
exercícios organizados em séries de três de quinze (33).

(27) Processos de
prescrição do treino.

(29) Papel do profissional
de educação física.

(33) Pensamento críticoreflexivo.

(37) Diretrizes e
posicionamentos oficiais.

(38) Variáveis estruturais.

(39) Formação acadêmica
e/ou continuada do
professor de educação
física.

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Após a finalização da determinação dos códigos preliminares no processo de
codificação aberta no encontro do professor convidado de Educação Física com os alunos
participantes, o professor-pesquisador procedeu com a codificação axial para a
determinação das categorias conceituais.
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3.2.3.2.1.2. Codificação Axial dos Dados Coletados na aula de Educação Física

O quadro 48 mostra a codificação axial com relação à análise dos códigos
preliminares obtidos na codificação aberta com relação aos dados coletados no encontro
do professor de Educação Física com os alunos participantes desse estudo na aula de
Educação Física.
Quadro 48: Codificação axial dos dados coletados no encontro do professor convidado
de Educação Física com os alunos participantes desse estudo
Codificação Aberta

Codificação Axial
(Categorias Conceituais)

(15) Prática e valorização de esportes.
(23) Importância das fichas de treino.
(27) Processo de prescrição de treino.
(29) Papel do profissional de educação física.
Ambiente extraescolar da academia
(37) Diretrizes e posicionamentos oficiais.
(38) Variáveis estruturais.
(39) Formação acadêmica e/ou continuada dos
professores de educação física.
(33) Pensamento crítico-reflexivo.
Processo de Modelagem Matemática
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Após a finalização das codificações aberta e axial dos dados coletados no encontro
do professor convidado como os alunos participantes na aula de Educação Física,
apresenta-se a análise dos dados brutos coletados nos encontros destinados à elaboração
do roteiro para a visita às academias.

3.2.3.2.2. Análise dos Dados Brutos Coletados nos Encontros para a Elaboração do
Roteiro de Entrevista para a Visita às Academias

No primeiro encontro do dia 16 de Outubro de 2018, ocorrido no período da
manhã, das 7:00h às 7:50h, o professor-pesquisador trouxe uma apresentação em
PowerPoint (Apêndice 12) para retomar com os alunos participantes alguns tópicos da
conversa realizada com o professor de Educação Física convidado, que havia ocorrido no
dia 20 de Setembro de 2018, durante a aula de Educação Física.
Ao iniciar a sua exposição, o professor-pesquisador comentou para os alunos
participantes que queria retomar alguns pontos que o professor convidado de Educação
Física tinha abordado sobre os assuntos que deveriam investigar durante a visita às
academias. Ao se referir aos comentários do professor convidado de Educação Física, o
professor-pesquisador afirmou que:
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(...) me lembro que o professor convidado o tempo todo levava vocês a
pensar que os procedimentos e etapas corretas para a criação das fichas
de treino nem sempre é o que realmente acontece na prática das
academias. Então, quer dizer, pra mim ficou claro o indício de que
alguma coisa na prática não acontece. Eu coloquei aqui [mostrando os
slides] alguns tópicos e pistas que ele sugeriu para que vocês
pesquisassem no momento da visita às academias.

O quadro 49 mostra um trecho do diálogo entre o professor-pesquisador e os
alunos participantes com relação às considerações elaboradas pelo professor convidado
de Educação Física.
Quadro 49: Trecho do diálogo entre o professor-pesquisador e os alunos participantes
sobre as considerações elaboradas pelo professor convidado de Educação Física
Professor-pesquisador: Eu coloquei alguns tópicos que ele [professor de Educação Física
convidado] falou que era importante pra vocês perguntarem. Primeiramente ele falou muito
sobre essas variáveis de intensidade, frequência semanal e progressão na construção das
prescrições de treino. Aí, ele falava que nessa visita é importante vocês perguntarem como
que essas variáveis são consideradas na hora que vai ser montada a ficha de treino.
M15: O que seriam as variáveis?
Professor-pesquisador: No contexto que estamos falando, é tudo aquilo que deve ser
considerado e que pode influenciar no momento da prescrição do treino. (...) Sobre a variável
progressão, eu lembro que ele falava que em todo treino a pessoa tem que ir progredindo.
Não adianta, por exemplo, eu entrar numa academia e ficar fazendo aquela mesma ficha
durante seis meses. Eu não vou ter resultado, né? Importante nessa progressão é que a
academia estimule algumas avaliações periódicas para que você consiga ir mudando a ficha.
(...). Foi sugestão da professora de Educação Física para vocês perguntarem qual é o objetivo
da maioria das pessoas que procuram uma academia. Foi sugestão dela e do professor
convidado que vocês perguntem por que grande parte dos treinos são organizados em séries
de 3 de 15. Por que que não é outro tipo de organização? O professor convidado também
sugeriu que vocês perguntassem se inicialmente existe auxílio ao executante, no momento de
executar os movimentos.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Após discutir com os alunos participantes sobre os pontos levantados pelo
professor convidado de Educação Física, o professor-pesquisador orientou os alunos
participantes sobre como aconteceria as visitas às academias. Nessa conversa com esses
participantes, o professor-pesquisador comentou que:
(...) na semana que vem vocês vão visitar as academias. Como que vai
acontecer esse momento? Eu até já fui visitar cada uma das academias,
já conversei com os instrutores e ficou combinado que inicialmente eles
vão apresentar a academia para vocês. Falar como é que é e como é que
são os treinos, apresentar o espaço para vocês. Depois, eu já adiantei
para eles que vocês irão entrevistá-los.

Em seguida, o professor-pesquisador entregou para os participantes um roteiro
com algumas sugestões de perguntas (Apêndice 11) para que pudessem se orientar na
criação de seu roteiro de perguntas para a entrevista. Então, foi solicitado que os alunos
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participantes se organizassem em seus grupos, que foram anteriormente definidos, para a
realização dessa atividade. O quadro 50 mostra um trecho do diálogo do professorpesquisador com os alunos participantes sobre a orientação para a elaboração do roteiro
de entrevista para a visita às academias.
Quadro 50: Trecho do diálogo do professor-pesquisador com os alunos participantes
sobre a elaboração do roteiro de entrevistas
Professor-pesquisador: Vocês vão se organizar em grupos e vão elaborar um roteiro de
perguntas, eu trouxe até algumas sugestões, mas não quer dizer que tem que ser as que eu
trouxe. Podem surgir outras. Aí, depois, a gente vai juntar as ideias todas de vocês e fechar
um roteiro padrão para todos os grupos, com base nas perguntas que vocês elaboraram. Aí,
vocês vão ter esse roteiro lá no dia da visita. (...) Qual é a minha sugestão no momento da
entrevista? Como vai ser muita informação para vocês tomarem nota no momento da
entrevista, eu penso que ficar escrevendo as respostas dos instrutores não funciona. O que eu
vou orientar a vocês é que no mínimo uma pessoa de cada grupo grave a entrevista.
F4: Grave a entrevista no celular, né?
Professor-pesquisador: Se organizem para que todos do grupo participem desse momento da
entrevista. A ideia é que todos tenham a oportunidade de fazer perguntas para o entrevistado.
(...) Após a visita, ao chegarem em casa ou mesmo em grupo, vocês irão se organizar para
ouvir o áudio e copiar todas as informações para serem trazidas para a sala para discutimos
os resultados das entrevistas.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

A análise das anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador
indica que o encontro no turno matutino não foi suficiente para que os alunos participantes
elaborassem em grupos o roteiro de perguntas. Assim, foi dedicado cerca de 40 (quarenta)
minutos do segundo encontro para a elaboração do questionário para a visita às
academias, que aconteceu no dia 16 de Outubro de 2018, no período das 13h:50min às
15h:30min.
Concluída a elaboração do roteiro de entrevista pelos grupos, o professorpesquisador comentou para os participantes que a próxima etapa da atividade era
socializar com os demais participantes as perguntas formuladas, no sentido de unificá-las
no mesmo contexto, visando construir um roteiro único de entrevista para todos os grupos.
O professor-pesquisador recomendou que os participantes lessem cada uma das
perguntas da folha de sugestões que foi trazida para a sala de aula. Então, os alunos
participantes definiram quais perguntas seriam utilizadas no questionário para a visita às
academias.
A análise das anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador
mostra que esse momento foi marcado pelo protagonismo de 3 (três) alunos participantes
desse estudo, M13, M15 e F14, que eram membros de cada um 3 (três) grupos, contudo,
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essa liderança não intimidou a participação dos demais alunos participantes nessa
discussão.
O quadro 51 mostra um trecho do diálogo do professor-pesquisador com alguns
alunos participantes no processo de construção coletiva do roteiro de entrevistas para a
visita às academias.
Quadro 51: Trecho do diálogo do professor-pesquisador com alguns alunos
participantes para a construção coletiva do roteiro da entrevista para a visita às
academias
Professor-pesquisador: Vamos ler primeiro essas sugestões e aí a gente vai decidir se a gente
vai considerar ou não. Aí a primeira pergunta tá assim, como acontece a avaliação inicial
quando uma pessoa procura uma academia?
M13: É necessário?
Professor-pesquisador: Eu acho que essa pergunta, vocês concordam que essa junta com
essa daqui ó? Como acontece a avaliação inicial quando uma pessoa procura uma academia?
Quais questões são levantadas e levadas em consideração na avaliação?
M13, M15, F4, F14, M1 [responderam juntos]: Não.
F4: Não, porque nessa avaliação eles consideram aquele negócio que coloca o pé e vai tipo
assim, considera a sua elasticidade, esse tipo de coisa.
M13: Não, eles olham é o seu peso.
F14: Uma flexão boa. É necessária a avaliação.
F4: O seu peso.
F14: Essa pergunta não devia ser colocada, porque nem toda a academia faz avaliação. Eu
mesmo não fiz na academia que malhava. É porque tem gente que não faz. Tem pessoa que
não paga pra poder fazer.
M13: É assim, mas quando a academia não faz, ela manda você procurar o seu médico e que
aí ele tem que fazer.
F4 e F14: Não, nada haver. Nem sempre.
F14: Eu paguei a academia, mas eu não fiz nada, nunca fiz uma avaliação e nada.
Professor-pesquisador: Então só se é agora, porque antigamente era obrigatório.
M1: É quando eu entrei também era.
F4: Eu lembro que quando malhei o cara me deu uma ficha provisória até quando eu fizesse
a avaliação. Só que eu tipo depois que eu fiz a avaliação a minha ficha ficou igualzinha a
ficha provisória.
M1: Eu acho que é só recomendável.
M15: Eu coloquei assim, como que acontece? Se é opcional, se é grátis, o que é levado em
conta e quando tem que acontecer.
F4: Isso é importante.
M13: Então, vai virar uma pergunta só essas três?
Professor-pesquisador: Calma, vamos ver. A primeira pergunta eu acho que vale a pena
perguntar isso. É opcional? É grátis?
F14: Tem que perguntar.
M13: Se essa for a pergunta um, pode cortar essa segunda parte aqui que pergunta o que é
considerado nessa avaliação, pergunta só as questões que são levantadas.
F4: Eu acho que vale a pena só a primeira parte, a primeira tá de boa, como que acontece a
avaliação. Quando você pergunta o que é levantado você basicamente pergunta o que é
considerado. A primeira tira e deixa só a segunda entendeu?
M13: Então deixa essa do [M15] junto com a primeira da folha.
F4: Então a segunda não?
Professor-pesquisador: Então, vamos ver a segunda. A segunda pergunta como é realizada
a prescrição de treinamento dessa pessoa após a primeira avaliação. Eu acho que é legal
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perguntar isso que ele49 falou né? Sobre as variáveis, né? A gente pode perguntar como são
realizadas as prescrições e como são consideradas as variáveis na prescrição de treino.
M15: Na academia que vamos visitar tem o programa né. Eu perguntei assim, como funciona
o programa de ficha lá?
M13: Mas isso aí é uma pergunta pro grupo dele [se dirigindo ao professor-pesquisador].
Professor-pesquisador: Então coloca assim pra mim na frente, específico para o seu grupo.
F4: É pra numerar é isso?
M13: É mais fácil escrever no celular.
Professor-pesquisador: E essa pergunta, como é realizada a prescrição de treinamento dessa
pessoa após a primeira avaliação. Isso aqui vai perguntar né?
M13: Vamos perguntar.
Professor-pesquisador: Então, a gente junta com essa.
M13: Aí tem que escrever aqui na folha. Pergunta dois aqui na folha.
Professor-pesquisador: Ai, a próxima pergunta, quantas opções de aparelho a academia
possui para o treino de cada grupo muscular?
M13: Isso aí já é do exercício.
F4: Vamos separar primeiro as coisas da prescrição.
Professor-pesquisador: E porque eu acho que pra saber isso aqui do horário de pico, é
importante você saber isso aqui.
F4: Quantos aparelhos têm né?
M15 e M13: É importante mesmo.
M13: Então junta as duas.
F4: Se a gente for fazer mesmo o negócio da Análise Combinatória lá pra gente testar, a
gente vai ter que saber tipo assim, quantos aparelhos tem para trabalhar braço. Tem tantas
pessoas para trabalhar braço. Tipo, quantos aparelhos, quantas pessoas.
M1: Quantos que é de peito, quantos que é de perna, quantos é de braço?
Professor-pesquisador: Então, vamos na ordem então.
F4: E essa das três séries de quinze?
M13: É a três.
Professor-pesquisador: Então, vamos colocar aqui, três. Qual é o objetivo das pessoas que
frequentam as academias? Essa aqui não tem na folha.
F4: Não.
Professor-pesquisador: Está anotando aí né?
M13: Estou.
Professor-pesquisador: Tá, depois existe auxílio ao executante no momento de executar os
movimentos?
M15: Eu coloquei tipo assim, quantos dias por semana é recomendável uma pessoa ir na
academia.
Professor-pesquisador: É, isso aí, nós vamos usar.
F4: É, mas isso aí devia juntar com aquela pergunta de quantos instrutores tem.
M13: Tipo, junta tudo que é prescrição depois vai pra ficha, depois da ficha vai pro aluno,
depois vai pro aparelho.
F4: Quando você pergunta inicialmente se existe auxílio, você tem que perguntar, mas
quantos instrutores você tem disponível pra isso? Aí você já junta com essa pergunta aqui:
qual o número de instrutores cada um dos horários tem?
Professor-pesquisador: Tá, então, pera aí, vamos guardar isso aqui.
F4: Vamos pegar tudo o que é de ficha então.
Professor-pesquisador: Então e essa aqui, porque são séries de 3 de 15. Porque são
construídas series de 3 de 15. Então essa é a 4?
F4: Isso. Qual o tempo da duração da série também. Porque faz diferença.
Professor-pesquisador: Então coloca as duas.
M15: A minha [ficha de treino] era três de oito a treze.
49

O professor-pesquisador se referiu ao professor de Educação Física convidado para o encontro na aula
de Educação Física ocorrido no dia 20 de Setembro de 2018. É importante ressaltar que o professor
convidado também é um dos participantes desse estudo.
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M1: A do Gustavo também. Ah não a do Gustavo era quatro de dez.
F4: Será que a intensidade é bacana perguntar?
M13: Mas isso aí, vai nas variáveis.
M15: O que é intensidade e o que é carga?
F4: Como são consideradas as variáveis e tal. Se o cara citar, ah, é considerada a intensidade
e tal, aí, você pergunta o que você especificadamente considera como intensidade?
Professor-pesquisador: Boa!
F4: Mas aí tem que ser na ordem do diálogo se não corta.
M15: Eu tinha colocado assim, o que é mais importante a intensidade ou o peso?
M13: Depende.
M1: A intensidade.
Professor-pesquisador: Então vamos colocar o que você julga mais importante, a intensidade
ou o peso?
M7: Eu acho que tem de perguntar como é que vocês evitam o congestionamento?
M15: Qual que é a duração média de um treino?
M15: Eu coloquei assim também, quando é recomendada a troca de ficha?
Professor-pesquisador: Então, agora vamos para o treino.
F4: Essa aqui é quanto que é a duração do treino.
M15: Eu pensei em perguntar assim: se pra fazer a ficha eles levam em conta o horário que
a pessoa frequenta a academia e quantas pessoas vão estar em média na academia naquele
horário.
F4: E mais, aí é do rodízio de pessoas. Como é organizado o rodízio das pessoas.
M15: E se o cara falar que não tem estratégia nenhuma para minimizar isso?
F4: Eu acho que também não tem que fazer a pergunta do jeito que está aí. Isso é só um
roteiro para ajudar. Tem que ficar atento na conversa.
M7: Quantos dias por semana é aconselhado?
M15: Tipo se precisa ir todo dia.
F4: Eu acho que tem quer perguntar quantos instrutores são necessários para horário de pico.
Quantos instrutores têm em média e como é esse acompanhamento?
M15: Como funciona a academia em horários de pico? Há congestionamento? Há
revezamento de aparelhos?
M17: Pergunta também como vocês evitam isso?
F4: Eu acho que tem que perguntar como é a capacidade máxima por horário.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Em seguida, o participante M13 leu para os demais alunos participantes a estrutura
do roteiro de entrevista e perguntou para os demais se estavam de acordo ou se desejavam
acrescentar mais alguma questão ao questionário. Todos esses participantes concordaram
com a organização do roteiro e nenhum deles manifestou o desejo de acrescentar mais
alguma questão.
Após a apresentação realizada pelo participante M13, o professor-pesquisador
refletiu que esse roteiro de perguntas para a entrevista às academias funcionaria como
uma orientação para a conversa que os participantes teriam nas academias que escolheram
para visitar. Nesse contexto, o professor-pesquisador comentou que “é importante que
vocês estejam atentos no momento do diálogo para perceber se a próxima pergunta que
seria feita já não foi respondia anteriormente pelo entrevistado”.
A versão final do roteiro de entrevista (Apêndice 13) foi disponibilizada para
todos os alunos participantes no dia 23 de Outubro de 2018. Nesse encontro, o professor-
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pesquisador leu com os alunos participantes o roteiro de entrevista, relembrando alguns
cuidados que esses participantes deveriam atentar no momento da gravação e na posterior
transcrição dos dados obtidos na condução da entrevista.
Logo após a finalização da apresentação dos dados referentes aos encontros para
a elaboração do roteiro da entrevista para a visita às academias, o professor-pesquisador
procedeu com a codificação aberta dos dados brutos coletados nesse instrumento.

3.2.3.2.2.1. Codificação Aberta dos Dados Coletados nos Encontros para a
Elaboração do Roteiro de Entrevista para a Visita às Academias

O quadro 52 mostra os códigos preliminares obtidos na codificação aberta com
relação aos dados coletados nos encontros para a elaboração do roteiro da entrevista para
a visita às academias.
Quadro 52: Codificação aberta dos dados brutos coletados nos encontros para a
elaboração do roteiro da entrevista para a visita às academias
Dados Brutos Coletados
O que seriam essas variáveis (38)?
Grave a entrevista no celular né (7)?
Não, porque nessa avaliação eles consideram (...) a sua
elasticidade, esse tipo de coisa (26).
Essa pergunta não devia ser colocada, porque nem toda a
academia faz avaliação (33). É porque tem gente que não faz.
Tem pessoa que não paga pra poder fazer (26).
Mas quando a academia não faz ela manda você procurar o seu
médico (26).
Eu lembro que quando malhei [o instrutor] me deu uma ficha
provisória até quando eu fizesse a avaliação (23). Só que depois
que eu fiz a avaliação a minha ficha ficou igualzinha a ficha
provisória (33).
Eu coloquei assim, como que acontece? É opcional? (33). É grátis?
O que é levado em conta e quando deve acontecer (26)?
Na academia que vamos visitar tem o programa né (31). Eu
perguntei assim, como funciona o programa de ficha (27)?
Quantos [exercícios são prescritos para malhar] o peito, a perna e
o braço (31)?
E essa das três séries de quinze (31)?
Quantos dias por semana é recomendável uma pessoa ir na
academia (17)?

Codificação Aberta
(Códigos preliminares)

(7) Atividades
extraclasse.

(16) Conexão com
outras áreas do
conhecimento.

(17) Frequência em
academias.

(23) Importância das
fichas de treino.

(25) Acolhida ao cliente.
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Quantos instrutores você tem disponível [para auxiliar os alunos
momento do treino] (29)? Qual o número de instrutores em cada
um dos [turnos] (25)?
O que é intensidade e o que é carga (38)?
Como são consideradas as variáveis [no momento da prescrição do
treino] (27)? Se o [instrutor] citar, ah é considerada a intensidade,
aí você pergunta o que você especificadamente [ele] considera
como intensidade (38).
Quando é recomendada a troca de ficha (26)?
Para [construir] a ficha [de treino é levado em consideração] (27)
o horário que a pessoa frequenta a academia e quantas pessoas
estarão em média na academia [num determinado] horário (33)?
Eu acho que tem quer perguntar quantos instrutores são necessários
[em cada turno] (25). Quantos instrutores têm em média e como é
esse acompanhamento (29)?
Como funciona a academia em horários de pico? Há
congestionamento? Há revezamento de aparelhos (33)?
Eu acho que tem que perguntar como é a capacidade máxima por
horário (33).
Eu acho que também não tem que fazer a pergunta do jeito que está
aí. Isso é só um roteiro para ajudar. Tem que ficar atento a conversa
(33).
Se a gente for fazer mesmo o negócio da Análise Combinatória lá
pra gente testar, a gente vai ter que saber tipo assim (16), quantos
aparelhos têm para trabalhar braço. Tem tantas pessoas para
trabalhar braço. Tipo, quantos aparelhos, quantas pessoas (33).

(26) Processo de
avaliação inicial e/ou
continuada.

(27) Processos de
prescrição do treino.

(29) Papel do
profissional de educação
física.

(31) Programa de
treinamento.

(33) Pensamento críticoreflexivo.

(38) Variáveis
estruturais.

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Após a finalização da determinação dos códigos preliminares no processo de
codificação aberta dos dados coletados nos encontros para a elaboração do roteiro de
entrevista para o momento da visita às academias, o professor-pesquisador procedeu com
a codificação axial para a determinação das categorias conceituais.

3.2.3.2.2.2. Codificação Axial dos Dados Coletados nos Encontros para a Elaboração
do Roteiro de Entrevista para a Visita às Academias

O quadro 53 mostra a codificação axial com relação à análise dos códigos
preliminares obtidos na codificação aberta com relação aos dados coletados nos encontros
para a elaboração do roteiro de entrevista para a visita às academias.

Quadro 53: Codificação axial dos dados coletados nos encontros para a elaboração do
questionário para a visita às academias
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Codificação Aberta
(Códigos preliminares)
(17) Frequência em academias
(23) Importância das fichas de treino
(25) Acolhida ao cliente
(26) Processos de avaliação inicial e/ou continuada
(27) Processos de prescrição do treino
(29) Papel do profissional de educação física
(31) Programa de treinamento
(38) Variáveis estruturais
(16) Conexão com outras áreas do conhecimento
(33) Pensamento crítico-reflexivo
(7) Atividades extraclasse

Codificação Axial
(Categorias Conceituais)

Ambiente extraescolar da academia

Processo de Modelagem Matemática
Ação pedagógica da modelagem

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Após a finalização das codificações aberta e axial dos dados coletados nos
encontros para a elaboração do roteiro de entrevista para a visita às academias, apresentase a análise dos dados brutos coletados nas visitas às academias e na apresentação dos
resultados das entrevistas realizadas pelos alunos participantes desse estudo.

3.2.3.2.3. Análise dos Dados Brutos Coletados na Visita às Academias e nos Encontros
para a Apresentação dos Resultados

Nos dias 24 e 25 de Outubro de 2018 aconteceu a visita dos alunos participantes
às academias. O primeiro grupo a realizar a visita à academia foi o Esquadrão da
Matemática, no dia 24 de Outubro de 2018, no período das 14:00h às 15:30h50.
Ao chegar à academia, o professor-pesquisador apresentou os participantes do
grupo ao instrutor responsável pela academia e esclareceu que o objetivo da visita era de
que os participantes conhecessem como é o cotidiano de uma academia e os processos
que envolvem a prescrição do treinamento de musculação e a execução dos exercícios
pelos alunos dessa academia.
O instrutor responsável iniciou a conversa mostrando para os alunos participantes,
a estrutura física da academia e as modalidades de treinamento que podem ser executados
nesse espaço51. A análise dos dados registrados no diário de campo do professorpesquisador mostra que todos os 5 (cinco) participantes do grupo Esquadrão da

50

O horário das visitas foi combinado antecipadamente com cada um dos instrutores responsáveis pelas
academias escolhidas pelos grupos Esquadrão da Matemática, Federal e Hexa.
51
Além do salão de musculação a academia possui espaço para treinamento funcional na areia, escolinhas
de futebol, vôlei de areia, Fit Dance, lutas e Jump.
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Matemática ficaram surpresos52 com o espaço físico da academia e com as modalidades
de treinamento existentes. As figuras 70 e 71 mostram alguns espaços físicos dessa
academia.
Figura 70: Espaço dedicado ao treinamento funcional na areia visitado pelo grupo
Esquadrão da Matemática

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Figura 71: Salão de musculação visitado pelo grupo Esquadrão da Matemática

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Após a apresentação da academia, os alunos participantes do grupo Esquadrão da
Matemática realizaram a entrevista com o instrutor responsável. A análise das anotações
registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostra que todos os
participantes do grupo participaram dessa atividade, pois entrevistaram o instrutor e
gravaram a entrevista em áudio do telefone celular smartphone. A figura 72 mostra um
dos momentos da entrevista realizada com o instrutor da academia.

52

Somente a participante F2 conhecia a academia. Os outros 5 (cinco) participantes do grupo Esquadrão
da Matemática visitavam esse espaço pela primeira vez. A análise dos dados registrados no diário de campo
do professor-pesquisador mostra que o grupo escolheu essa academia por sugestão da participante F2, pois
frequentou essa academia anteriormente.
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Figura 72: Um dos momentos da entrevista realizada pelo grupo Esquadrão da
Matemática com o instrutor da academia

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Antes de concluir a entrevista, a participante F20 solicitou ao instrutor uma ficha
de treino utilizada na academia para que os membros de seu grupo pudessem observá-la.
A figura 73 mostra um modelo dessa ficha de treino.
Figura 73: Modelo de ficha de treino

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador
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Nesse mesmo dia, no período das 16h às 17:30h, aconteceu a visita do grupo Hexa
a uma academia situada no mesmo bairro onde a escola53 está localizada. Chegando à
academia, o professor-pesquisador e os 6 (seis) alunos participantes do grupo Hexa foram
recebidos pelo proprietário da unidade54 que apresentou o espaço físico para todos os
presentes.
A análise das anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador
indica que no momento da conversa inicial com os alunos participantes, o proprietário da
academia respondia algumas questões que seriam perguntadas no momento da entrevista.
Por exemplo, o proprietário da academia explicou para os alunos participantes, no
decorrer dessa conversa, que nessa academia os funcionários utilizavam um programa
para a gestão das prescrições de treino. De acordo com esse proprietário, os alunos de sua
academia podem imprimir a sua ficha de treino antes de iniciarem o seu treinamento
diário. A figura 74 mostra um dos participantes registrando no seu caderno algumas
informações concedidas pelo proprietário da academia.
Figura 74: Registro do participante M7 durante a conversa com o proprietário da
academia

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Prosseguindo com essa análise, as anotações registradas no diário de campo do
professor-pesquisador mostram que os participantes do grupo Hexa continuaram com a
conversa como o proprietário da academia mediante a realização da entrevista,
esclarecendo alguns pontos que não haviam sido ainda respondidos pelo proprietário da

53

Ressalta-se que metade dos participantes do grupo Hexa conhecia a academia. Dois desses participantes
havia frequentado essa academia antes da realização dessa visita. A análise das anotações registradas no
diário de campo do professor-pesquisador mostra que, a escolha dessa academia pelos participantes do
grupo se deve ao fato de que estavam curiosos para entenderem como ocorre a confecção das prescrições
de treino por meio de um programa de computador, bem como compreenderem sobre o funcionamento dos
treinamentos.
54
A academia visitada pelo grupo Hexa é parte de uma rede de sete academias na cidade onde esse estudo
foi conduzido.
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academia. As figuras 75 e 76 mostram alguns momentos da visita à academia realizada
pelos integrantes do grupo Hexa.
Figura 75: Um dos momentos da entrevista realizada pelos participantes do grupo Hexa
com o proprietário da academia

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Figura 76: Os participantes do grupo Hexa e o profissional entrevistado na academia

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

O último grupo a realizar a visita à academia foi o Federal. Essa visita foi
realizada no dia 25 de Outubro de 2018, no período das 08:30h às 09:30h. A academia55
escolhida pelos 6 (seis) participantes desse grupo localiza-se no mesmo bairro em que
está situada a escola em que essa pesquisa foi realizada.
Ao chegar à academia, o professor-pesquisador e os alunos participantes do grupo
Federal foram recebidos pelo gerente responsável pelo salão de musculação56.
Inicialmente, esse profissional apresentou os espaços físicos da academia para os
membros do grupo Federal.

55

A academia escolhida pelo grupo Federal possui três sedes na cidade em que esse estudo foi realizado. A
análise das anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostra que os participantes
desse grupo escolheram visitar essa academia porque está localizada no mesmo bairro da escola e, também,
por ser considerada como uma das melhores e maiores academias da região.
56
Esse profissional é responsável pela fiscalização e orientação do trabalho dos instrutores no salão de
musculação de todas as sedes presentes na cidade.
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A análise das anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador
mostra que os participantes do grupo Federal ficaram surpresos com a qualidade dos
aparelhos dessa academia e com a organização do espaço físico no salão de musculação.
A figura 77 mostra o gerente responsável pelo salão de musculação apresentado um dos
espaços de treinamento de musculação da academia.
Figura 77: Espaço destinado ao treino de musculação visitado pelos participantes do
grupo Federal

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Após esse momento da apresentação do espaço físico da academia, os alunos
participantes do grupo Federal realizaram a entrevista com o profissional responsável por
essa unidade, procurando obter informações que ainda não haviam sido esclarecidas na
conversa inicial. A figura 78 mostra um dos momentos dessa entrevista e o registro da
participante F16 das explicações dadas por esse profissional sobre como é realizada a
gestão do espaço físico dessa academia.
Figura 78: Registro de um dos momentos da entrevista realizada pelos participantes do
grupo Federal com o gerente da academia

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

A análise das anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador
mostra que os participantes do grupo Federal ficaram surpresos em saber que o processo
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de gestão das fichas de treino dessa academia é realizado mediante a utilização de um
programa que pode ser acessado pelos alunos da academia por meio de smartphone. As
figuras 79 e 80 mostram o gerente responsável pelo salão de musculação mostrando para
os participantes do grupo Federal o sistema gerenciador das fichas de treino utilizado
pela academia, bem como um exemplo da ficha de prescrição de treino.
Figura 79: Apresentação para os participantes do grupo Federal do sistema de gestão
das fichas de treino

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador.

Figura 80: Apresentação para os membros do grupo Federal de uma ficha de treino

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Concluída a etapa das visitas às academias, o professor-pesquisador criou um
grupo no aplicativo WhatsApp57 com o objetivo de facilitar a sua comunicação com os
alunos participantes desse estudo. Nesse espaço eram postadas, pelo professorpesquisador, as orientações e os lembretes relacionados com as atividades que foram
desenvolvidas no decorrer da realização dos blocos de atividades do registro documental
propostos para esse estudo.
A figura 81 mostra uma das postagens realizadas pelo professor-pesquisador nesse
grupo, logo após a sua criação.
57

Esse grupo foi composto pelo professor-pesquisador, pelo seu orientador e pelos alunos participantes
dessa pesquisa. Ressalta-se que o professor-pesquisador foi o administrador desse grupo.
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Figura 81: Imagem de uma postagem do professor-pesquisador no grupo no WhatsApp
para a troca de informações com os alunos participantes

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

A análise das anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador
mostra que a utilização do grupo no WhatsApp foi benéfica para a troca de informações
entre o professor-pesquisador e os alunos participantes, permitindo, assim, que pudessem
ser retomadas as informações noticiadas nos encontros presencias em sala de aula.
Por exemplo, esse espaço foi utilizado pelo professor-pesquisador no dia 28 de
Outubro de 2018 para lembrar aos alunos participantes do encontro vespertino que foi
realizado no dia 29 de Outubro de 2018 para a discussão dos resultados obtidos nas
entrevistas realizadas nas visitas às academias. A figura 82 mostra esse comunicado
realizado pelo professor-pesquisador que foi postado no grupo do WhatsApp.
Figura 82: Comunicado postado pelo professor-pesquisador no grupo do WhatsApp

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador
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No dia 29 de Outubro de 2018 aconteceu a apresentação das transcrições das
entrevistas às academias que foi realizada pelos alunos participantes em dois momentos,
um encontro no turno matutino e o outro no vespertino. No primeiro encontro do turno
matutino houve a apresentação dos membros dos grupos Hexa e Federal enquanto no
segundo encontro, no turno vespertino, os participantes do grupo Esquadrão da
Matemática apresentaram os resultados da entrevista realizada pelo seu grupo.
Em seguida, o professor-pesquisador propôs uma reflexão crítica e reflexiva
baseada nas experiências vivenciadas pelos participantes nas visitas às academias,
discutindo questões, como, por exemplo, a presença do conhecimento matemático no
ambiente extraescolar da academia, a importância da atividade física na busca por uma
vida saudável e o acesso da população às academias.
No primeiro encontro, o professor-pesquisador esclareceu para os alunos
participantes que o principal objetivo desses encontros era a apresentação das transcrições
das entrevistas realizadas pelos grupos Hexa, Federal e Esquadrão da Matemática, bem
como a discussão dos dados coletados nas entrevistas.
O professor-pesquisador solicitou que os alunos participantes decidissem qual dos
três grupos iniciaria com as apresentações das entrevistas. A análise das anotações
registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostrou que, os participantes do
grupo Hexa manifestaram para os demais participantes que poderiam iniciar as
apresentações, sendo aceito pelos participantes dos outros grupos.
A análise das observações realizadas pelo professor-pesquisador em seu diário de
campo evidenciou que os participantes M7 e M15 foram protagonistas durante a
apresentação dos resultados do grupo Hexa. Por exemplo, logo no início da apresentação,
o participante M15 relatou que muitas das perguntas do questionário da entrevista foram
respondidas no decorrer da conversa inicial com o proprietário da academia.
De acordo com o participante M15, outras perguntas surgiram para esclarecer
alguns dos pontos levantados inicialmente pelo entrevistado. O quadro 54 mostra um
trecho da apresentação realizada pelo participante M15 com relação à entrevista realizada
com o proprietário, durante a apresentação da academia.
Quadro 54: Trecho da apresentação realizada pelo participante M15
Ele [o proprietário da academia] começa assim tipo. Então quando esse indivíduo chega na
academia ele vai passar primeiramente por uma avaliação. Ele fez a matrícula [o aluno], vai
passar pela avaliação física e nessa avaliação física a gente vai colher alguns dados, por
exemplo: percentual de gordura, circunferência abdominal, perna, braço, tudo isso pra que
depois a gente possa prescrever as atividades para ele. Dentro dessa avaliação física temos o
que nós chamamos de anamnese. O que é essa anamnese? Anamnese é uma série de
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perguntas, certo, para a gente de certa forma observar se existe algum grau de risco desse
cliente, né! Ver também a questão do objetivo do cliente. E, através disso, a gente prescreve,
porque pode ser que tenha alguma atividade ou outra que esse aluno talvez não possa realizar.
Então, como profissional de educação física a gente tem que observar esses detalhes, correto?
E depois de feita essa avaliação, o profissional vai prescrever a atividade de acordo com o
objeto dele [do aluno]. A gente lança essa ficha no sistema. A gente tem um sistema
informatizado aqui na academia de impressão de ficha diária. Essas fichas diárias, o aluno
chega e digita o código, ele tem um código aqui na academia, e no caso ele consegue imprimir
essas fichas todos os dias pra fazer seu treino. Através do profissional de educação física, no
salão, ele vai realizar essas atividades dentro da academia. Qual é a função do profissional de
educação física? Posteriormente, depois que prescreveu as atividades, é orientar quanto a
atividade que ele [o aluno] tem que fazer. No caso, corrigir algum movimento que ele [o
aluno] esteja fazendo de forma incorreta. No mais, posteriormente, pra frente, depois de um
mês ou dois meses fazer a reavaliação, avaliar o que aconteceu com o corpo desse indivíduo.
Então, aqui na academia qual é o nosso maior objetivo? O maior objetivo é promover a saúde.
Logicamente que tem pessoas que vem atrás de estética. Consequentemente, a busca da saúde
trará uma melhora também na parte estética da pessoa. E a gente tenta criar um ambiente
agradável para o aluno, um ambiente onde ele vai poder sair da rotina de trabalho, uma rotina
estressante. Então o ambiente, que é um ambiente diferente, a galera fica livre pra desenvolver
as atividades e também socializar. Isso acontece muito dentro de ambiente de academia.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Na sequência, o participante M7 tomou a palavra e iniciou a apresentação das
perguntas realizadas para o entrevistado, bem como as respostas para essas questões. A
análise das anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostrou
que o praticante M13, do grupo Federal, questionou o professor-pesquisador e aos demais
participantes sobre a dinâmica de apresentação das entrevistas.
De acordo com a sugestão do participante M13, um dos participantes de cada
grupo deveria ler a primeira pergunta do questionário e a resposta do entrevistado. Em
resposta a essa sugestão, o participante M15, do grupo Hexa, disse que não concordava,
pois nem todos os grupos realizaram a mesma pergunta da maneira como estava escrita
no roteiro.
Nesse sentido, o proprietário da academia respondeu várias perguntas na conversa
inicial, sendo necessária a adaptação do roteiro de entrevistas. O quadro 55 mostra as
perguntas realizadas pelos participantes do grupo Hexa e as respostas dadas pelo
entrevistado.
Quadro 55: Respostas às perguntas realizadas pelos participantes do grupo Hexa para o
entrevistado
Você sabe o nome do software usado?
Entrevistado: O software de hoje são vários né, existem vários no mercado fitness. Hoje nós
trabalhos com o Qualifity. Ele é um sistema operacional de gestão. Ele proporciona para
gente algumas ferramentas, por exemplo, a impressão de fichas e, a gente consegue arquivar
alguns dados do aluno que a gente colhe lá na avaliação física quando a gente tá fazendo. A
gente consegue gravar esses dados no sistema e aí, fica tudo mais fácil pra gente controlar
posteriormente, para saber os resultados e tudo mais.
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O programa que monta a ficha?
Entrevistado: Não, isso é o profissional que monta a ficha. Ele que vai prescrever a
quantidade de séries e de repetições. Aí vai passar para o programa.
Você sabe por que é comum serem prescritas as séries três de quinze?
Entrevistado: Geralmente, utilizam esse tipo de treino para um treinamento básico. Esse
treino é para quem está querendo emagrecer, para quem está querendo hipertrofiar. Na
verdade, não está se usando isso mais não. Esse conceito aí de repetições três de quinze, três
de oito, três de dez está acabando na academia.
O que está mais sendo usado?
Entrevistado: Está mais sendo usado a exaustão, atividades até a falha do indivíduo. Trabalha
muito mais a questão funcional em si, principalmente para quem está querendo emagrecer.
Essas fichas já vêm para esse tipo de exaustão, ou vem essas séries?
Entrevistado: É de acordo para cada indivíduo. Por exemplo, se for um camarada que já
treina a muito tempo e quer pegar pesado, o profissional vai prescrever um tipo de atividade
com intensidade mais alta, vai sentir mais dor.
Você acha melhor, mais intensidade ou mais peso?
Entrevistado: O peso em si é interessante, mas se você fizer um treino correto com
movimento correto, sentindo a musculatura, será o correto. Muitas vezes, o peso faz o aluno
trabalhar errado, não conseguindo causar o estresse necessário na musculatura. Então, se
fizer a repetição correta, devagarinho, vai conseguir um resultado melhor.
Você sabe a média de alunos que vem na academia?
Entrevistado: Gira em torno de uns 600 alunos mais ou menos.
E em quantidade de profissional?
Entrevistado: Temos a média de uns 20 profissionais trabalhando.
Você fez um estudo matemático antes de abrir a academia, no curso [de Educação Física]
para montar a ficha de treino?
Entrevistado: A matemática na atividade física é muito usada, só que, na verdade, a
metodologia para cada indivíduo é diferente, a gente trabalha de acordo com o indivíduo. A
matemática em si é usada mais tipo que involuntária, não temos cálculo para estar realizando
isso [elaboração da ficha de treino] não.
No curso de educação física tem matemática? Que tipo?
Entrevistado: A gente estuda matemática bem superficial.
E quanto a Análise Combinatória, você estuda?
Entrevistado: Cara, não tanto.
E aqui, se aplica?
Entrevistado: De forma involuntária pode ser que sim. Na verdade, não temos um estudo em
cima do que a gente faz, em relação ao cálculo. Mas, sim, de estimular a musculatura. Somos
profissionais de educação física tentando trabalhar o corpo. Deve haver estudos relacionados
a isso, a quantidade de séries que você faz, quanto que é gerado de estímulo no músculo.
Vocês têm congestionamentos de alunos, em horários de pico?
Entrevistado: Sim, em qualquer academia que vocês forem fica bem cheio.
Vocês têm problemas com isso?
Entrevistado: Para nós é tranquilo, a gente consegue organizar.
Qual a quantidade de instrutores em cada horário na academia?
Entrevistado: Nós temos instrutores e personais na academia. Os instrutores são contratados
pela academia para instruírem os alunos matriculados. Os personais são contratados pelos
alunos que queiram uma atenção, acompanhamento e incentivo mais próximo.
Quanto tempo é recomendado a troca da ficha do aluno?
Entrevistado: De mês em mês é bom trocar, a gente faz de mês em mês.
Para você, qual a diferença de um instrutor ou um personal prescrever a ficha de treino?
Entrevistado: Diferença vai ter no estilo. A função do instrutor é orientar e corrigir. O
personal, além de orientar e corrigir, ele vai estar ali pertinho então, de certa forma, vai gerar
mais incentivo para ele [para o aluno] levantar mais peso, para dar mais segurança.
Quando vocês pensam na construção das fichas, vocês pensam no seguinte, casos de
revezamento? Há duzentos alunos malhando de segunda a quarta à noite, desses duzentos,
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um grupo vai malhar peito na segunda, o outro na perna, garantindo uma rotatividade nos
aparelhos da academia. Então, vocês levam isso em conta?
Entrevistado: Sim, justamente para não causar congestionamento nos equipamentos. Quando
preparamos as fichas, orientamos o profissional. Até mesmo os personais já sabem o dia que
a galera está treinando mais peito ou perna. Eles têm um controle melhor por trabalharem de
maneira individualizada. É questão de se organizar para conseguir atender melhor os alunos.
Num horário de pico, você acha que a matemática pode ajudar ou você acha que tem que
aumentar a quantidade de equipamentos?
Entrevistado: Na questão toda, não temos como aumentarmos a quantidade de equipamentos
por não haver espaço. O profissional consegue atender até vinte alunos por hora. Num
horário de pico, com 30 alunos em média, três profissionais dão conta de atender esses
alunos.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Prosseguindo na sua explanação, o participante M7 disse que o entrevistado não
respondeu com convicção se utiliza ou não o conhecimento matemático em suas práticas
profissionais na academia. Com isso, esse participante concluiu que a “Matemática não é
utilizada no ambiente das academias”.
Finalizando a apresentação do grupo Hexa, o participante M5 apresentou que o
público de homens na academia visitada é maior do que o número de mulheres. De acordo
com as informações do proprietário da academia, o percentual de mulheres é de 40%
(quarenta por cento) enquanto o de homens é de 60% (sessenta por cento).
Continuando com essa análise, o professor-pesquisador solicitou que mais um
grupo apresentasse os resultados da transcrição da entrevista. Prontamente, os
participantes do grupo Federal se colocaram à disposição para apresentar a sua
transcrição.
A análise das anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador
mostra que a entrevista realizada pelos participantes desse grupo seguiu fielmente o
roteiro para a realização da pesquisa na academia escolhida pelos participantes desse
grupo. Coube ao participante M13 a apresentação das perguntas e respostas dessa
entrevista. O quadro 56 mostra as perguntas realizadas para o entrevistado, gerente do
salão de treino da academia escolhida pelo grupo, bem como as suas devidas respostas.

Quadro 56: Resultados da entrevista realizada pelos participantes do grupo Federal para
o gerente do salão de treino da academia
Existe avaliação inicial? Como que acontece? É opcional? É grátis? O que é considerado?
Como acontece a avaliação inicial quando uma pessoa procura uma academia?
Entrevistado: Primeiramente, o aluno ao entrar na academia responde a um questionário, uma
anamnese, com algumas perguntas básicas sobre o que a pessoa procura na academia, quantos
dias ela pretende ir. Após responder esse questionário, a pessoa pode, se quiser, procurar um
médico para fazer uma avaliação que leve em conta o tipo físico, problemas de saúde e vários
outros fatores considerados nessa avaliação. Essa avaliação não é paga pela academia e é
opcional.

241
Como é realizada a prescrição de treino dessa pessoa após a primeira avaliação?
Entrevistado: A prescrição de treino é feita a partir da análise de um funcionário capacitado
formado em Educação Física. A partir das respostas da anamnese, o treinador monta uma
ficha de treino com base no tipo da pessoa, se ela é uma pessoa que nunca praticou um
exercício físico, se ela é uma semi-atleta, ou se ela é uma atleta. Leva em conta a quantidade
de dias que a pessoa pretende ir à academia e os problemas de saúde, se a pessoa tiver.
Como são consideradas as variáveis: volume, frequência semanal e progressão na construção
das prescrições de treino?
Entrevistado: Essas variáveis são de suma importância uma vez que, a ficha de treino as leva
em conta buscando uma ficha ideal para cada pessoa.
Utiliza-se algum estudo para a prescrição dos treinos?
Entrevistado: Na prescrição dos treinos não se utiliza um estudo específico e não existe um
modelo padrão a ser seguido, uma vez que o profissional que trabalha na academia é
devidamente preparado para prescrever a ficha mais eficiente para cada pessoa.
Porque existem as séries 3 de 15? Qual o tempo e a duração das séries? Existem outras
séries?
Entrevistado: As séries 3 de 15 existem, mas não são uma regra, pois se o profissional quiser
[propor] uma dificuldade maior [no treino do aluno] ele pode prescrever uma série menor que
é realizada com maior intensidade e/ou carga. O tempo de duração de cada série varia de
acordo com cada pessoa. Algumas gastam mais tempo e outras menos. Existem sim outras
séries e cada uma tem o seu objetivo específico.
O que é mais importante: a intensidade ou o peso?
Entrevistado: A intensidade e o peso trabalham em conjunto e de um jeito diferente em cada
pessoa, dependendo assim da avaliação do profissional, que analisará se para alcançar o
objetivo esperado é necessário trabalhar com mais peso ou com mais intensidade.
Quando que é recomendada a troca da ficha?
Entrevistado: No período de quatro à oito semanas. O aluno realiza os exercícios de uma ficha
e após esse período o profissional analisa se é necessário trocar a ficha.
Qual o objetivo das pessoas que frequentam as academias? Que tipo de público mais
frequenta?
Entrevistado: O objetivo das pessoas que frequentam as academias é variado, sendo que,
algumas vão buscar o emagrecimento e outras vão buscar o ganho muscular e o fortalecimento
dos músculos. Não existe um tipo de grupo específico, pois tem de adolescentes até idosos
que podem ir a uma academia.
Inicialmente, existe acompanhamento para o aluno no momento de executar os movimentos?
Entrevistado: Em primeiro momento existe sim. O acompanhamento do aluno na execução
de algum movimento e o nível de atenção necessária dedicada a ele é mostrado na ficha de
treino através do uso de um adesivo: verde para os iniciantes, amarelo para os intermediários,
bem como vermelho para os avançados.
Qual o número de instrutores em média em cada horário?
Entrevistado: O número de instrutores varia de acordo com cada horário, uma vez que em
certo horário ocorre um fluxo maior de alunos, e em outros, esse fluxo não é tão grande.
Geralmente, quais são os horários de pico na academia? Como ela funciona nesses horários?
Há congestionamento? Há o revezamento de aparelhos?
Entrevistado: Geralmente os horários de pico são entre a cinco e às oito da manhã e entre às
dezoito e às nove e meia da noite. Nesses horários, a academia continua com o seu trabalho
normal uma vez que, para evitar uma superlotação os instrutores marcam uma quantidade de
alunos que seja capaz de oferecer um serviço de qualidade e além disso, a academia possui
uma grande quantidade de aparelhos. O revezamento ocorre quando todas as máquinas de
treino estão ocupadas. Então, o instrutor realoca o aluno para outro tipo de treinamento.
Quantas opções de aparelhos a academia possui para o treinamento de cada grupo
muscular?
Entrevistado: A academia possui uma grande quantidade de aparelhos, tendo em média trinta
aparelhos para musculação e trinta aparelhos para os exercícios aeróbicos.
Vocês estudam matemática na sua formação? Ela é útil no exercício da sua profissão?
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Entrevistado: O profissional estuda matemática na faculdade de educação física. Contudo, ela
não é tão usada na prescrição dos treinos, uma vez que o instrutor é devidamente orientado a
conhecer os tipos de fisiologia para prescrever os treinos.
O seu conhecimento matemático é considerado para prescrever os treinos? Entrevistado: A
matemática é pouco usada na prescrição dos treinos, ela é usada mais para a criação do rodízio
de aparelhos que o aluno deverá usar conforme orienta sua ficha de treino.
Qual é a principal diferença entre o acompanhamento com personal trainer e eu sozinho?
Como isso influencia na prescrição das fichas e dos treinos?
Entrevistado: A grande diferença entre o serviço com o personal é que esse profissional está
constantemente mudando a ficha do aluno para alcançar melhores resultados. Além disso,
durante uma hora a pessoa possui atenção voltada para ela, sendo melhor na hora de executar
movimentos.
O que é PA?
Entrevistado: PA é o tempo de descanso entre uma série e outra, podendo variar de acordo
com o exercício, com a quantidade de vezes e com a intensidade trabalhada.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

A análise das anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador
mostra que os 6 (seis) participantes do grupo Federal ficaram surpresos com a
organização e o gerenciamento dos espaços da academia pelos instrutores para evitar
congestionamentos no momento do treino dos alunos.
Por exemplo, o participante M13 comentou que “lá eles pensam em tudo pra evitar
congestionamento. Quando você entra no meio tem a recepção, do lado direito ficam os
exercícios aeróbicos e do lado esquerdo ficam os exercícios de musculação”.
Essa análise também mostra que 4 (quatro) participantes dos grupos Hexa e
Esquadrão da Matemática ficaram curiosos para conhecer como era o espaço dessa
academia enquanto 7 (sete) participantes desses grupos não manifestaram curiosidade
para conhecer os espaços físicos dessa academia.
Por exemplo, os participantes F4, M7, M15 e F20 perguntaram aos membros do
grupo Federal como era a divisão dos espaços da academia que visitaram. Em reposta, os
participantes F12, F10 e M13 explicaram que na parte térrea funcionam os treinamentos
aeróbicos e de musculação e, no primeiro andar, as aulas coletivas como o Pilates e o
Spinning.
O participante M13 destacou também que, na academia visitada, os “alunos usam
o aplicativo de celular para consultar a ficha de treino diariamente e quando necessário
trocar informações com os instrutores”.
Nesse sentido, a análise das anotações registradas no diário de campo do
professor-pesquisador mostra que, houve o interesse dos demais alunos participantes em
compreender o funcionamento desse aplicativo. O quadro 57 mostra o diálogo entre 5
(cinco) alunos participantes sobre o funcionamento e a utilização desse software.
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Quadro 57: Diálogo entre alunos participantes sobre o funcionamento do software para
gestão das fichas de treino
M13: E lá tem a mesma coisa que tem na [academia visitada pelo grupo Hexa], que é o software
deles que mexe com a ficha de treino. O instrutor joga a ficha de treino lá e o aluno tem acesso
no celular. Aí ele mostrou lá pra gente que o sistema mostra lá o que o aluno fez. Aí vamos
supor que o aluno fez três séries de leg press e fez as outras coisas lá. Lá, nessa fichinha sua
que você imprime igual um boleto fiscal, está lá mostrando tudo o que você fez, tudo o que
você gastou, quantas séries, quantas repetições.
M13: Tem o aplicativo deles que também dá pra controlar tudo o que você faz.
F10: O aplicativo é excelente para buscar o treino já de todos os dias. É só entrar lá para ver o
treino do dia. Eu usava esse aplicativo quando eu malhava lá.
M7: Só entrar no aplicativo de celular né?
F12: É o que ele falou, é mais idoso mesmo que pede papel pra poder acompanhar e ainda colar
na folha lá pra ele poder usar. Ele falou [o entrevistado] que tem gente mais idosa que prefere
imprimir [a ficha de treino], né!
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Finalizando a apresentação dessa apresentação, o participante M13 expôs algumas
informações complementares dadas pelo entrevistado, após o término da apresentação da
entrevista pelos alunos participantes do grupo Federal. De acordo com esse participante,
o entrevistado relatou que os equipamentos do salão de musculação da academia são
trocados a cada três meses.
Sobre as prescrições de treino, o entrevistado também afirmou que essas fichas
são elaboradas pelos instrutores da academia, cabendo ao gerente do salão de musculação,
acompanhar e verificar a qualidade dessas prescrições por meio da observação dos treinos
dos alunos nesse espaço de treinamento.
O encontro do turno vespertino iniciou-se, no dia 29 de Outubro de 2018, com a
apresentação da transcrição da entrevista realizada pelos participantes do grupo
Esquadrão da Matemática.
A análise das anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador
mostra que a participante F4 foi designada pelos demais participantes desse grupo para
apresentar os resultados dessa transcrição. O quadro 58 mostra a apresentação dessa aluna
participante sobre a entrevista realizada durante a visita à academia.

Quadro 58: Apresentação da aluna participante F4 sobre a entrevista realizada pelo
grupo Esquadrão da Matemática
A primeira coisa que tem que falar é que na hora que a gente chegou lá, lá não tem só, tipo só
a parte da musculação. Lá tem outras coisas também tipo, tem as danças, tem as lutas, lá tem
o funcional de areia.
A primeira coisa que a gente começou perguntando [na entrevista] foi se tinha avaliação inicial
e se era gratuita. Aí ele [o entrevistado] falou que se trabalha com a avaliação física para
identificar o estado do aluno, principalmente se ele vier de outra academia, pois pode ter
ocorrido alguma falha em outra academia e o aluno pode ter um problema postural que deve
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ser corrigido com treino e pesquisa. [Segundo o entrevistado, a avaliação começa] no cadastro,
quando se registra no sistema a idade, a altura e o peso. Depois com o aparelho adipômetro faz
um teste das dobras cutâneas, pra separar o músculo da gordura. Então faz a perimetria, que é
a medicação do músculo e da gordura em volta e somando os dados estipula-se quanto o aluno
deve perder ou ganhar. Depois acontece o teste cardiorrespiratório, que consiste em subir e
descer de um banco por dois minutos. E isso mostra o condicionamento da pessoa. É
obrigatório e cobrado separadamente.
Aí, é perguntando como a ficha é prescrita a partir dessa avaliação. Aí ele [o entrevistado]
falou que a ficha é prescrita não pensando apenas em estética e sim corrigindo problemas
posturais e pensando na saúde da pessoa que nos procura.
Na sequência, é perguntando o que é considerado das variáveis: volume, intensidade e peso na
prescrição das fichas. Aí, ele [o entrevistado] falou tudo é considerado, uma vez que o aluno é
considerado como intermediário, avançado ou iniciante. Se ele for iniciante, o treino é
adaptado, para o aluno se acostumar com os exercícios. Como a academia providencia
exercícios diferenciados como danças, lutas e funcional de areia para os alunos que querem
fazer o treino, é considerado isso também. Sobre a progressão, é levado em consideração
também mas o aluno é responsável pela sua própria melhoria. Se for possível aumentar o peso
não é necessário o instrutor avisar, é dado a independência ao aluno.
A participante F4 comentou que, se a pessoa está malhando o instrutor não vai lá e fala olha
já está na hora de você aumentar o peso. Isso é meio que incentivado! Se você viu que está
leve você mesmo aumenta, mas ele está sempre olhando pra ver tipo se você vai passar alguma
dificuldade. Ele fica prestando atenção só pra ajudar mesmo, mas lá é muito independente.
Na sequência, a participante F2 perguntou por que que eram séries de três de quinze. [O
entrevistado] respondeu que existe um limite de séries e repetições que não podem ser
ultrapassados, por isso normalmente se usa três de quinze para não haver sobrecarga, é o
chamado volume.
[Prosseguindo] a participante F20 perguntou se aqui [nessa academia] se usa a série três de
quinze. [O entrevistado] respondeu que hoje não se usa séries três de quinze, pois depende da
avaliação física e do aluno. Enfim, adapta-se o treino ao aluno.
Aí a gente perguntou de quanto em quanto tempo é necessária a troca de ficha. Aí [o
entrevistado] respondeu de quatro a oito semanas. Os autores mandam trocar de quatro a oito
semanas, mas, numa academia é difícil manter isso exatamente. Usa-se um limite de três
meses, não é prejudicial, é o limite. Porque aqui tem muita gente e não dá pra fazer a avaliação
de novo de quatro a oito semanas.
Perguntamos também o que é mais importante, se é a intensidade ou o peso. [O entrevistado]
respondeu que a intensidade é a mais importante, mas, o peso é uma das formas de aumentar
a intensidade.
Na sequência, perguntamos qual é o principal objetivo das pessoas que frequentam a academia
e qual é o público. [O entrevistado] falou que o principal objetivo é a estética mas, nessa
academia preocupa-se também com a saúde e tenta-se ensinar isso aos alunos. [Sobre o
público, o entrevistado disse que] na parte da manhã a academia é frequentada por mais idosos
e mulheres, na parte da tarde e à noite são mais homens.
Perguntamos se inicialmente existe acompanhamento para o aluno no momento de executar
os movimentos. [O entrevistado] respondeu que inicialmente quando o aluno começa a malhar
na academia existe esse acompanhamento mais de perto. Depois que ele aprende a forma
correta de executar cada exercício, ele é incentivado a ser independente dentro da academia.
Aí o instrutor só auxilia e observa.
Perguntamos também quais são, geralmente, os horários de pico na academia, como ela
funciona, se existia congestionamento e revezamento de aparelhos. Em resposta [o
entrevistado] disse que era a noite, a partir da cinco até às vinte e uma horas. Ele falou que tem
um congestionamento lá mas, nada que atrapalhe o funcionamento da academia. [O
entrevistado respondeu também que] o espaço entre os aparelhos é grande e que há bastante
aparelhos e a gente incentiva o aluno a revezar e a dividir o aparelho.
[A participante F4 comentou que] realmente o espaço é grande entre um aparelho e outro.
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Aí perguntou quantos aparelhos tem por agrupamento muscular. Ele falou que por
agrupamento tem de dois a três aparelhos iguais. Tipo, três supinos ou dois supinos. Mas tem
vários aparelhos que são multifuncionais, que se aplicam a diversos agrupamentos.
Na sequência perguntamos sobre a formação que ele [o entrevistado] teve, se ele estudou
matemática e se ela é útil. [O entrevistado] falou que não há muito cálculo matemático, se usa
mais a física na questão das alavancas. Mas, a matemática é muito útil.
Perguntamos quantos alunos tem por horário na academia. [O entrevistado] falou que é difícil
ser preciso, mas no horário de pico há uma média de duzentos alunos de segunda a quinta. Na
sexta-feira, fica mais vazio.
Perguntamos também qual é a principal diferença entre acompanhamento como o personal
trainer e o acompanhamento com o instrutor. [O entrevistado explicou que] o personal trainer
faz um treino personalizado, o aluno é acompanhado de perto. Já o instrutor ensina e depois
auxilia se for necessário.
A participante F8 perguntou se na academia eles utilizam alguma coisa para tentar mudar a
ficha da pessoa. Tipo se tem dez pessoas trabalhando braço, outras dez malhando perna, para
que não tenha congestionamento, então, é possível elaborar as fichas de treino pensando num
revezamento dos treinos para que não aconteça de duas ou mais pessoas esperarem para fazer
o uso do mesmo aparelho? Em resposta, [o entrevistado] disse que, por causa de outras
variáveis como a progressão e o tempo que o aluno leva para malhar, até porque na academia,
os alunos têm como fazer o funcional também. É complexo de resolver essa questão porque
tem que se levar em consideração todas as outras coisas então, fica complicado fazer isso com
essa quantidade toda de alunos.
Para finalizar a entrevista, perguntamos para [o entrevistado] sobre o aplicativo, se tinha algum
programa que fazia [a ficha de treino]. [O entrevistado] disse que é o instrutor que alimenta o
sistema, mas tem um aplicativo que as pessoas acessam as fichas.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Após a apresentação dos participantes do grupo Esquadrão da Matemática, o
professor-pesquisador propôs um momento de discussão e reflexão a partir dos resultados
apresentados nas transcrições das entrevistas. Para orientar esse momento, o professorpesquisador trouxe um roteiro com sete perguntas para fomentar a conversa com os
participantes.
A primeira pergunta realizada para os participantes estava relacionada com a
percepção sobre alguns indícios do pensamento matemático na academia e, em caso
afirmativo, deveriam informar quais eram esses conhecimentos matemáticos. Em caso
negativo, foi solicitado que justificassem a sua resposta.
A análise das anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador
mostrou que 6 (seis) alunos participantes58 afirmaram que perceberam indícios de
pensamento de Análise Combinatória nas academias, 5 (cinco) participantes59 não
souberam afirmar com certeza sobre a presença do conhecimento matemático de Análise
Combinatória no processo de elaboração das fichas de treino.
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Todos os seis participantes que responderam sim para essa pergunta eram membros do grupo Federal.
Todos os cinco participantes que não souberam afirmar sobre a presença do conhecimento matemático
nas academias eram membros do grupo Esquadrão da Matemática.
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Contudo, é importante ressaltar que 6 (seis) participantes60 afirmaram que o
conhecimento matemático de Análise Combinatória não é utilizado pelos profissionais de
Educação Física no processo da prescrição dos treinos. Por exemplo, o participante M13,
membro do grupo Federal, respondeu que:
(...) diretamente não, mas indiretamente você consegue perceber a
presença da Análise Combinatória. Igual, lá a gente pode perceber que
pode ser feito um rodízio nos aparelhos. Vamos supor, eu tenho dez
aparelhos no total, cinco aparelhos de aeróbico e cinco de musculação.
Aí, eu tenho dez pessoas que precisam fazer os dois treinos, só que eu
só tenho cinco aparelhos e eu quero evitar essa questão do
congestionamento, de evitar que fique gente parada esperando o outro
sair. Aí, como é que faz? Eu faço uma troca. Quando um faz isso o outro
faz aquilo. Depois, eu vou lá e troco. Um faz o que o outro estava
fazendo e por aí vai. Quem estava fazendo musculação faz aeróbico e
quem estava fazendo aeróbico faz musculação.

Ao ser questionado pelo professor-pesquisador sobre qual conhecimento
matemático poderia modelar esse exemplo dado, esse aluno participante respondeu que
“isso seria uma permutação, uma troca”.
Em contrapartida o participante M7, do grupo Hexa, respondeu que os
participantes de seu grupo não perceberam indícios do pensamento matemático de
Análise Combinatória sendo utilizado pelos instrutores na elaboração das prescrições de
treino. Em resposta à pergunta, esse participante esclareceu que:
(...) Não. Porque tipo não tem uma fórmula, não tem nada que ele faz
[o entrevistado], nenhuma atividade que lembre combinação ou arranjo
que ele pode fazer para evitar o congestionamento na academia. Quando
a gente perguntou sobre a Análise Combinatória, ele [o entrevistado]
não falou nada em sua resposta que daria pra entender que usava
Análise Combinatória. Nas suas respostas não tem nada de matemática,
pelo menos na [academia que visitamos].

Complementando a resposta dada pelo participante M7, o participante M15,
também componente do grupo Hexa argumentou que:
(...) eu acho que tipo assim, é muito variável que você não tem como
usar a Análise Combinatória em todas as fichas. Porque vamos supor,
não vai acontecer de todo dia às dezoito horas você ter cinquenta
pessoas na academia. Todo dia às dezoito horas vai ter cinquenta
pessoas malhando? Você não tem como afirmar isso, porque a pessoa
falta, vai mais cedo ou vai mais tarde. Então não tem como usar a
Análise Combinatória, tem muitas outras variáveis.

A participante F4, do grupo Esquadrão da Matemática, em resposta para essa
questão, afirmou que “é tanta coisa que tem que levar em conta, tem que levar em conta
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Todos os participantes que responderam não para essa pergunta eram membros do grupo Hexa.
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quantas vezes a pessoa vai na hora de prescrever a ficha de treino da musculação, que
essa questão da matemática para ajudar a organizar o treino a gente não observou muito”.
A próxima questão proposta pelo professor-pesquisador para fomentar a discussão
estava relacionada com a frequência às academias e se a realização de atividades físicas
é boa para a saúde. A análise das anotações registradas no diário de campo do professorpesquisador mostra que, todos os 17 participantes concordaram que a realização de
atividades físicas é boa para a saúde.
Na discussão entre os participantes foi destacado também que, para que uma
atividade física seja boa para a pessoa é necessário o compromisso e a dedicação de quem
a pratica, por meio da mudança de hábitos de vida, como, por exemplo, tomar bastante
água, cuidar da alimentação e dormir a quantidade de horas indicada pelos especialistas.
O quadro 59 mostra um trecho do diálogo entre os alunos participantes desse
estudo e o professor-pesquisador com relação à resposta para essa questão sobre a
importância da realização de atividades físicas.
Quadro 59: Trecho do diálogo entre os alunos participantes e o professor-pesquisador
sobre a importância da atividade física
M5: Penso que depende muito. Porque por exemplo igual o [participante M15] falou, é
variável. Vamos supor, eu preciso ir na academia, mas, na semana eu tenho alguma obrigação
e aí eu só vou um dia e falto dois. Então, assim, chego lá faço metade do exercício e vou
embora. Esse exercício não será bom para a minha saúde.
F20: É, mas aí é problema seu! Você que tem que se organizar para fazer tudo direito.
M13: Foi igual ele [o entrevistado] falou lá na nossa academia, você tem que fazer a sua parte.
Para você ver resultado você tem que treinar direito. Então assim, no geral, a academia é boa
para a saúde. Nesse caso que você [dirigindo-se ao participante M5] falou aí, vai depender de
o aluno fazer o treino direito para que seja bom para a saúde dele.
F12: Não adiantava a pessoa estar indo na academia com um personal trainer se ela não está
fazendo a parte dela, como estar comendo certo, estar bebendo água e estar dormindo.
M13: Foi o que ele falou [dirigindo-se para a participante F12], o personal trainer não vai
tomar a quantidade de água pra você, não vai comer a quantidade certa que você precisa.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

A análise das anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador
mostra que, outras discussões surgiram entre os alunos participantes, como, por exemplo,
a qualidade dos serviços oferecidos pelas academias. Complementando a discussão sobre
a importância da prática de exercícios físicos para a saúde e o papel da academia nesse
contexto, a participante F4 apontou uma crítica com relação ao serviço oferecido pelas
academias ao comentar que:
(...) Eu vejo que hoje a maioria dessas academias está interessada em
ter mais alunos. Aí, eu não sei se praticar exercícios físicos em uma
academia vai fazer tão bem pra saúde. Eu não sei se o instrutor vai
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prescrever um treino correto ou se ele está apenas interessado no meu
dinheiro, entendeu? É isso o que eu penso!

Compartilhando uma experiência pessoal em uma das academias visitadas pelos
participantes dos grupos, a participante F4 relatou que “malhei por um ano e o instrutor
mal sabia o meu nome. Se eu faltasse o treino o instrutor nem dava falta. Eram muitos
alunos para a pouca quantidade de instrutores no horário noturno”.
Por outro lado, a participante F16 comentou que na academia em que malhava era
cobrada pelos instrutores quando faltava aos treinos. Além disso, essa participante
também afirmou que recebia toda a assistência dos instrutores, pois “sempre que estava
fazendo um exercício errado era corrigida imediatamente por um dos instrutores presentes
no salão de musculação”.
Nesse direcionamento, a participante F6 compartilhou um fato acontecido com a
sua mãe em uma das academias visitadas por um dos grupos. De acordo com essa
participante, a sua mãe reclamava por não receber uma atenção adequada dos instrutores
quando era solicitado. Essa participante também se recorda de sua mãe contar que os
“instrutores da academia se preocupavam em dar assistência somente às alunas mais
novas, deixando de lado o restante dos alunos”.
Finalizando essa discussão, a participante F20 comentou sobre o fato de que “tem
gente que trabalha na academia por amor, por gostar do que fez, mas também tem gente
que trabalha apenas por obrigação, como se não gostasse do que faz”.
Mediando o debate, o professor-pesquisador perguntou para os participantes se
após a visita às academias tinha ficado claro o que pode ser considerado uma boa
atividade física.
A análise das anotações registradas no diário de campo mostrou que todos os 17
participantes responderam que sim. Por exemplo, a participante F4 afirmou que na sua
compreensão “uma boa atividade física é aquela adaptada ao objetivo da pessoa”.
A próxima pergunta realizada para os participantes estava relacionada com o
interesse das pessoas que frequentam as academias. A observação anotada no diário de
campo do professor-pesquisador mostrou que 6 (seis) participantes responderam essa
pergunta.
Por outro lado, 11 alunos participantes não responderam essa questão e quando
questionados pelo professor-pesquisador sobre esse assunto, esses participantes
responderam que não se manifestaram e nem justificaram, pois tinham sido representados
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pelos membros de seus grupos. O quadro 60 mostra as respostas dadas pelos seis
participantes para essa pergunta realizada pelo professor-pesquisador.
Quadro 60: Interesse da maioria das pessoas que procurarem as academias
F14: Saúde.
F12: Bons hábitos.
F20: Estética.
M7: Eficiência
M15: Socialização com as pessoas.
M13: Fazer da atividade física uma válvula de escape para os problemas do dia a dia.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Na sequência, o professor-pesquisador perguntou para os participantes se, pela
observação que realizaram sobre o público que frequenta as academias que visitaram,
bem como se todas as pessoas têm o mesmo acesso às academias.
A análise das anotações registradas no caderno de campo do professorpesquisador mostra que todos os 17 participantes responderam que não, pois esse acesso
é restrito. Por exemplo, as participantes F20 e F8 disseram que “não frequentamos as
academias por falta de recursos financeiros”.
O quadro 61 mostra o diálogo de 10 (dez) participantes sobre a igualdade de
acesso das pessoas às academias. Algumas questões foram levantadas por esses
participantes, como, por exemplo, o custo e benefício, bem como o consumo e o acesso
de pessoas às academias que ganham um salário mínimo de renda.
Quadro 61: Igualdade de acesso às academias de treino
F20: Eu não faço academia.
F8: Nem eu, não tenho dinheiro para fazer academia.
F20: Eu também não, pois não é de graça.
F4: Eu não acho que todo mundo tem acesso as academias que desejam. Igual, a gente ouviu
em várias academias [durante as visitas]. A mais organizadinha que a gente viu foi a academia
visitada pelo grupo Federal, mas ela é a mais cara.
M13: Mas tudo na vida é assim, o que você quer e o que você está disposto a pagar.
F4: Mas tem gente que está disposto a gastar, mas não tem dinheiro.
M13: Igual a gente viu lá na visita, o serviço lá é de qualidade. Não tinha um aluno que estava
lá sozinho no salão. Todos estavam acompanhados.
F10: É o que a minha mãe gostava de lá, que lá eles realmente dão assistência.
F12: É, mas não é todo mundo que pode pagar uma academia nesse preço.
M13: É igual o que eu já vi academia aqui na cidade que a mensalidade é de sessenta reais.
Mas você vai lá são três instrutores o dia inteiro e você fica jogado lá. O tamanho da academia
é menor do que desta sala. Então é o que falam, é um barato que sai caro. Então você se expõe
a um risco de lesão, de se machucar e tal.
F4: Eu acho que se a gente pensar que a academia é importante para saúde, devia ser pensado
na acessibilidade para todo mundo. Uma pessoa que ganha um salário mínimo não tem
condição de pagar nem uma mensalidade de oitenta reais, quanto mais uma academia que
cobre entre cem reais e duzentos reais.
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M15: É importante comentar que nem toda a academia é acessível. A [academia visitada pelo
grupo Federal] mesmo é muito cara. Não é todo mundo que pode malhar lá.
M1: Meu sonho é malhar lá.
F14: O meu irmão mora nos Estados Unidos e me contou que ele paga 10 dólares por mês
numa academia de grande porte.
F12: É mas você não pode comparar com Estados Unidos.
M7: Estamos no Brasil.
M15: Essa é uma questão de cultura do país.
M13: O preço alto da mensalidade da academia que visitamos é para conseguirem manter a
qualidade dos serviços e fazer a troca dos aparelhos que fazem de três em três meses.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

A respeito da execução dos treinos, o professor-pesquisador perguntou aos alunos
participantes se uma pessoa pode executar o treino prescrito pelos instrutores em qualquer
ordem ou se isso pode atrapalhar o resultado do exercício.
A análise das respostas dadas pelos alunos participantes mostra que somente 4
(quatro) alunos participantes participaram da discussão dessa resposta enquanto 13
participantes comentaram que não sabiam responder essa questão. O quadro 62 mostra o
diálogo entre o professor-pesquisador e os 4 (quatro) participantes que contribuíram com
a discussão dessa questão.
Quadro 62: Alteração na ordem de execução dos exercícios
M1: Você está falando de treinar peito e depois treinar outra coisa e depois voltar para o peito?
Professor-pesquisador: Pode isso?
M1: Se você estiver falando de fazer o treino B e aí depois vai para o treino A, depois voltar
para o B novamente é errado. Você deve treinar tudo de peito e depois ir para o Bíceps e por
aí vai.
Professor-pesquisador: Então está errado malhar em qualquer ordem para você é isso?
F4: Eu acho que dá problema você fazer sem aquecer. Mas depois que você aqueceu não tem
problema.
Professor-pesquisador: Pode gente, trocar a ordem do exercício?
F16: Tem gente que faz assim, em vez de ficar parado descansando já vai malhando outra
coisa, tipo perna e braço.
M13: Eu acho que você tem que fazer a ficha do jeito que o instrutor te orientou. Malhar tudo
de peito, malhar tudo de bíceps, malhar tudo de perna e por aí vai.
F4: Eu acho que tem pessoa que está malhando um exercício para o braço e as vezes ele malha
outros músculos juntos. Aí depois se a pessoa malhar um exercício e não seguir a ordem ela
pode sobrecarregar o músculo, causar uma fadiga e dar um problema.
M13: O entrevistado do nosso grupo falou isso que é uma opção do instrutor. Pode ser que o
instrutor queira que o aluno malhe até o músculo ficar exausto.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Para encerrar esse encontro o professor-pesquisador realizou a última pergunta
aos participantes, que teve como objetivo verificar a percepção do acompanhamento e do
cuidado com a boa execução dos treinos nas academias que visitaram. Foi perguntando
também se o número de instrutores nas academias visitadas é suficiente para dar uma boa
assistência aos alunos.
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A análise das anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador
mostra que 4 (quatro) participantes responderam a essa questão. Os demais alunos
participantes justificaram a ausência de resposta informando que o participante
representante de seu grupo havia respondido essa questão. O quadro 63 mostra as
respostas dadas pelos quatro participantes para essa pergunta.
Quadro 63: Opinião dos participantes sobre a qualidade no acompanhamento nas
academias visitadas
F6: Eu acho que é a mesma coisa que a gente falou no início, que o acompanhamento com o
personal trainer é mais individualizado do que com o instrutor.
F4: Eu acho que lá na [academia visitada] tem cinco instrutores por horário. De manhã e a
tarde é um bom grupo porque são poucas as pessoas que frequentam as academias nesses
horários. Agora no horário de pico são duzentas pessoas na média. Aí você imagina, cinco
instrutores para essa quantidade? Então é falado [pelo entrevistado] que tem
acompanhamento, mas na verdade eu acho que o acompanhamento é pouco. Eu acho que o
ideal mesmo é cada academia ter mais instrutor para acompanhar as pessoas. O Ideal é ter
um limite de pessoas para o horário, mas isso não vai acontecer porque eles estão interessados
é em ganhar dinheiro.
M7: Não tem uma regulamentação que estipula normas e regras sobre congestionamento na
academia né? Aí a pessoa que procurasse a academia, teria esse certificado para garantir que
a academia tem qualidade no atendimento.
F6: Só pra completar, o que a gente viu é que você tem que pagar mais para ter uma qualidade
no serviço prestado.
F4: Mas e a pessoa que ganha pouco?
F12: E se a pessoa não tem dinheiro para pagar?
F6: Não faz academia, vai fazer caminhada. Eu mesmo não faço porque eu sou pobre.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Após a finalização da apresentação dos dados brutos coletados na visita às
academias e nos encontros para a apresentação dos resultados das transcrições das
entrevistas, o professor-pesquisador procedeu com a codificação aberta dos dados brutos
coletados nesse instrumento.

3.2.3.2.3.1. Codificação Aberta dos Dados Coletados na Visita às Academias e nos
Encontros para a Apresentação dos Resultados

O quadro 64 mostra os códigos preliminares obtidos na codificação aberta com
relação aos dados coletados na visita às academias realizada pelos grupos Esquadrão da
Matemática, Hexa e Federal, bem como nos encontros para a apresentação dos resultados
coletados nessas entrevistas.
Quadro 64: Codificação aberta dos dados brutos coletados nas visitas às academias e
nos encontros para a apresentação dos resultados

252

Dados Brutos Coletados
E lá tem (...) o software deles que mexe com a ficha de treino
(43). O instrutor joga a ficha de treino lá e o aluno tem acesso
no celular (29).
Lá nessa fichinha (...) igual um boleto fiscal, está lá
mostrando tudo o que você fez, quantas séries, quantas
repetições (43).
O aplicativo é excelente para buscar o treino já de todos os
dias. É só entrar lá para ver o treino do dia (43).
A primeira coisa que tem que falar é que na hora que a gente
chegou lá (7), não tem só, tipo só a parte da musculação. Lá
tem outras coisas também tipo, tem as danças, tem as lutas,
lá tem o funcional de areia (25).
Se a pessoa está malhando o instrutor não vai lá e fala olha
já está na hora de você aumentar o peso (29). Isso é meio que
incentivado (29)! Se você viu que está leve você mesmo
aumenta (44), mas ele está sempre olhando pra ver tipo se
você vai passar alguma dificuldade. Ele fica prestando
atenção só pra ajudar mesmo (29), mas lá é muito
independente (44).
Diretamente não, mas indiretamente você consegue perceber
a presença da Análise Combinatória (21). Lá a gente pode
perceber que pode ser feito um rodízio nos aparelhos (33).
Vamos supor, eu tenho dez aparelhos no total, cinco
aparelhos de aeróbico e cinco de musculação. Aí eu tenho
dez pessoas que precisam fazer os dois treinos, só que eu só
tenho cinco aparelhos e eu quero evitar essa questão do
congestionamento, de evitar que fique gente parada
esperando o outro sair (24). Aí como é que faz? Eu faço uma
troca (19). Isso seria uma permutação, troca (19).
Porque não tem uma fórmula, não tem nada (...), nenhuma
atividade que lembre combinação ou arranjo que ele pode
fazer para evitar o congestionamento na academia (21).
Quando a gente perguntou sobre a Análise Combinatória, ele
[o entrevistado] não falou nada em sua resposta que daria pra
entender que usava Análise Combinatória (21). Eu acho que
é muito variável (27) que você não tem como usar a Análise
Combinatória em todas as fichas (21).
Porque vamos supor que não vai acontecer de todo dia as
dezoito horas você ter cinquenta pessoas na academia (43).
(...) Você não tem como afirmar isso, porque a pessoa falta,
vai mais cedo ou vai mais tarde (17). Então não tem como
usar a Análise Combinatória (21), tem muitas outras
variáveis (27).
É tanta coisa que tem que levar em conta, tem que levar em
conta quantas vezes a pessoa vai na hora de prescrever a ficha
de treino da musculação (27), que essa questão da
matemática para ajudar a organizar o treino a gente não
observou muito (20).

Codificação Aberta
(Códigos preliminares)

(7) Atividades extraclasse.

(12) Interação social.

(15) Prática e valorização de
esportes.

(17) Frequência em
academias.

(18) Falta de tempo e/ou
recursos financeiros.

(19) Pensamento (raciocínio)
combinatório.

(20) Observação de
prescrições (fichas) de treino.
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Vamos supor, eu preciso de ir na academia mas aí na semana
eu tenho alguma obrigação e aí eu só vou um dia e falto dois
(17). Então, assim, chego lá faço metade do exercício e vou
embora (20). Esse exercício não será bom para a minha saúde
(33).
Foi igual ele [o entrevistado] falou lá na nossa academia,
você tem que fazer a sua parte (33). Para você ver resultado
você tem que treinar direito (45). Então assim, no geral a
academia é boa para a saúde (33).
Não adiantava tipo assim a pessoa estar indo na academia
com um personal trainer (31) se ela não está fazendo a parte
dela, estar comendo certo, estar bebendo água e estar
dormindo (45).
Eu vejo que hoje a maioria dessas academias está interessada
em ter mais alunos. Aí eu não sei se praticar exercícios
físicos em uma academia vai fazer tão bem pra saúde. Eu não
sei se o instrutor vai prescrever um treino correto ou se ele
está apenas interessado no meu dinheiro, entendeu? É isso o
que eu penso (33)!
Malhei por um ano e o instrutor mal sabia o meu nome. Se
eu faltasse o treino o instrutor nem dava falta. Eram muitos
alunos para a pouca quantidade de instrutores no horário
noturno (33).
Sempre que estava fazendo um exercício errado era corrigida
imediatamente por um dos instrutores presentes no salão de
musculação (29). Saúde. Bons hábitos. Estética. Eficiência
(15). Socialização com as pessoas (12). Fazer da atividade
física uma válvula de escape dos problemas do dia a dia (15).
Nem eu, não tenho dinheiro para fazer academia (18). Eu
também não, não é de graça (18). Não acho que todos têm
acesso as academias que desejam. A mais organizadinha que
a gente viu foi a academia visitada pelo grupo Federal, mas
é a mais cara (33).
Mas tudo na vida é assim, o que você quer e o que você está
disposto a pagar (33). Mas tem gente que está disposto a
gastar, mas não tem dinheiro (18).
Igual a gente viu lá na visita, o serviço lá é de qualidade (33).
Não tinha um aluno que estava lá sozinho no salão. Todos
estavam acompanhados (29). É mas não é todo mundo que
pode pagar uma academia nesse preço (18).
É igual eu já vi academia aqui na cidade que a mensalidade
é de sessenta reais. Mas você vai lá são três instrutores o dia
inteiro e você fica jogado lá. O tamanho da academia é menor
do que desta sala. Então é o que falam, é um barato que sai
caro. Então você se expõe a um risco de lesão, de se
machucar e tal (33).
Eu acho que se a gente pensar que a academia é importante
para saúde, devia ser pensado na acessibilidade para todo
mundo (15). Uma pessoa que ganha um salário mínimo ela
não tem condição de pagar nem uma mensalidade de oitenta
reais (18), quanto mais uma academia que cobre entre cem
reais e duzentos reais (33).

(21) Conexão da matemática
com a prática de atividades
físicas.

(23) Importância das fichas
de treino.

(24) Matematizando
situações-problema.

25) Acolhida ao cliente.

(27) Processos de prescrição
do treino.

(28) Fatores de risco.

(29) Papel do profissional de
educação física.

(31) Programa de
treinamento.

(33) Pensamento críticoreflexivo.
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É importante comentar que nem toda a academia é acessível.
A [academia visitada pelo grupo Federal] mesmo é muito
cara. Não é todo mundo que pode malhar lá (33).
Se você estiver falando de fazer o treino B e aí depois vai
para o treino A, depois voltar para o B novamente é errado.
Você deve treinar tudo de peito e depois ir para o Bíceps e
por aí vai (31).
Eu acho que dá problema você fazer sem aquecer. Mas
depois que você aqueceu não tem problema (28).
Eu acho que você tem que fazer a ficha do jeito que o
instrutor te orientou. Malhar tudo de peito, malhar tudo de
bíceps, malhar tudo de perna e por aí vai (23).
Eu acho que é a mesma coisa que a gente falou no início, que
o acompanhamento com o personal trainer é mais
individualizado do que com o instrutor (29).
Lá na [academia visitada] tem cinco instrutores por horário
(34). De manhã e a tarde é um bom grupo porque são poucas
as pessoas que frequentam as academias nesses horários.
Agora no horário de pico são duzentas pessoas na média. Aí
você imagina, cinco instrutores para essa quantidade? Então
é falado [pelo entrevistado] que tem acompanhamento, mas
na verdade eu acho que o acompanhamento é pouco. Eu acho
que o ideal mesmo é cada academia ter mais instrutor para
acompanhar as pessoas. O Ideal é ter um limite de pessoas
para o horário, mas isso não vai acontecer porque eles estão
interessados é em ganhar dinheiro (33).
Não tem uma regulamentação que estipula normas e regras
sobre congestionamento na academia né? Aí a pessoa que
procurasse a academia, teria esse certificado para garantir
que a academia tem qualidade no atendimento (36).
Só pra completar, o que a gente viu é que você tem que pagar
mais para ter uma qualidade no serviço prestado (33).

(34) Relações comerciais.

(36) Órgãos de
Regulamentação e/ou
fiscalização.

(43) Sistema de gestão dos
treinos.

(44) Autonomia dos alunos
da academia.

(45) Papel do aluno da
academia.

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Após a finalização da determinação dos códigos preliminares no processo de
codificação aberta dos dados coletados na visita às academias e nos encontros para a
apresentação dos resultados coletados nessas entrevistas, o professor-pesquisador
procedeu com a codificação axial para a determinação das categorias conceituais.

3.2.3.2.3.2. Codificação Axial dos Dados Coletados na Visita às Academias e nos
Encontros para a Apresentação dos Resultados

O quadro 65 mostra a codificação axial com relação à análise dos códigos
preliminares obtidos na codificação aberta com relação aos dados coletados na visita às
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academias realizada pelos grupos Esquadrão da Matemática, Hexa e Federal nos
encontros para a apresentação dos resultados coletados nessas entrevistas.
Quadro 65: Codificação axial dos dados coletados nas visitas às academias e nos
encontros para a apresentação dos resultados
Codificação Aberta
(Códigos preliminares)
(15) Prática e valorização de esportes.
(17) Frequência em academias.
(20) Observação de prescrições (fichas) de treino.
(23) Importância das fichas de treino.
25) Acolhida ao cliente.
(27) Processos de prescrição do treino.
(28) Fatores de risco.
(29) Papel do profissional de educação física.
(31) Programa de treinamento.
(34) Relações comerciais.
(36) Órgãos de Regulamentação e/ou fiscalização.
(43) Sistema de gestão dos treinos.
(44) Autonomia dos alunos da academia.
(45) Papel dos alunos da academia.
(18) Falta de tempo e/ou recursos financeiros.
(19) Pensamento (raciocínio) combinatório.
(21) Conexão da matemática com a prática de
atividades físicas.
(24) Matematizando situações-problema.
(33) Pensamento crítico-reflexivo.
(7) Atividades extraclasse.
(12) Interação social.

Codificação Axial
(Categorias Conceituais)

Ambiente extraescolar da academia

Processo de Modelagem Matemática

Ação pedagógica da modelagem

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Após a finalização das codificações aberta e axial dos dados coletados na visita às
academias e nos encontros para a apresentação dos resultados das transcrições das
entrevistas, apresenta-se a análise dos dados brutos coletados no Bloco de Atividades 3:
Fase Intermediaria – Desenvolvimento da Modelagem.

3.2.3.3. Análise dos Dados Brutos Coletados no Bloco de Atividades 3: Fase
Intermediária – Desenvolvimento da Modelagem
A aplicação do Bloco de Atividades 3: Fase intermediária – desenvolvimento da
modelagem iniciou-se no dia 30 de Outubro de 2018, sendo finalizada no dia 19 de
Novembro de 2018. Esse bloco foi composto pela aplicação de duas folhas de atividades
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(Apêndices 15 e 16) nos encontros realizados nos dias 30 de Outubro de 2018 à 13 de
Novembro de 201861.
O objetivo dessas atividades foi de conectar o conhecimento de Análise
Combinatória desenvolvido nas tarefas realizadas no Bloco de Atividades 1 com as
atividades da análise das fichas, procurando verificar se os alunos participantes
conseguiam identificar a presença de conhecimentos combinatórios no momento das
prescrições dos treinos, bem como na elaboração de modelos matemáticos relacionados
com essa temática.
Nesse bloco de atividades, os alunos participantes também produziram vídeos
curtos (vídeo do WhatsApp) de acordo com as orientações do roteiro disponibilizado pelo
professor-pesquisador (Apêndice 14) no dia 29 de Outubro de 2018 no grupo do
WhatsApp. Esses vídeos foram produzidos pelos participantes em casa e no dia 19 de
Novembro de 2018 foram apresentados pelo professor-pesquisador no encontro que
finalizou as tarefas propostas para o Bloco de Atividades 3.
O principal objetivo dessa atividade foi aprofundar o conhecimento desses
participantes a respeito dos processos de prescrição e execução dos treinos e verificar se
poderiam associar os conceitos de Análise Combinatória em uma proposta de prescrição
de treinamento.

3.2.3.3.1. Análise dos Dados Brutos Coletados na Atividade: Análise das Prescrições
das Fichas de Treino pelos Alunos Participantes

O encontro do dia 30 de Outubro de 2018 se iniciou com a solicitação do
professor-pesquisador para que os alunos participantes se reunissem nos mesmos grupos
que formaram para visitar as academias. Após a entrega da folha de atividades (Apêndice
15) para os alunos participantes, o professor-pesquisador solicitou que lessem o texto
inicial que trazia informações sobre a modalidade de treinamento em circuito de acordo
com um profissional de Educação Física.
A análise das anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador
mostra que todos os participantes estavam concentrados durante a leitura do texto inicial.
Passados dez minutos do início do encontro, o professor-pesquisador promoveu uma
discussão com os participantes a respeito de um treinamento em circuito abordado em um

61

Os encontros aconteceram no turno matutino, sendo que nos dias 30/10/2018, 06/11/2018 e 13/11/2018
foram realizados no período das 7:00h às 7:50h e das 07:50h às 08:40h nos dias 05/11/2018 e 06/11/2018.
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texto que leram anteriormente. O quadro 66 mostra um trecho da explicação do professorpesquisador durante a apresentação inicial dessa atividade.
Quadro 66: Discutindo a modalidade de treinamento em circuito
Professor-pesquisador: Vocês viram nessas duas folhas que o treinamento em circuito é uma
das modalidades que se tem na academia. Nesse caso, o profissional apresenta uma
modalidade de treinamento em circuito para quem deseja emagrecer e não tem muito tempo
de frequentar uma academia. Aí, ele faz a proposta de cinco exercícios e explica o que fazer
e como executar os cinco exercícios. Aí, ele mostra que no primeiro exercício a pessoa tem
a opção de fazer 30 segundos de corda naval, que é muito usada no treinamento funcional.
Se na academia não tiver a corda naval a pessoa pode fazer 30 segundos de flexão no chão.
Aí, ele explica que quando você fizer esse exercício você tem que encostar o peitoral no chão
de forma muito rápida, tem que ser com intensidade alta. Aí, o segundo exercício é 30
segundos em escada. No vídeo que eu assisti desse profissional, o endereço do site está aí na
fonte, ele mostra que no estúdio dele tem uma escada de acesso que ele usa para fazer esse
exercício na escada. Aí, a pessoa vai subindo e descendo bem rapidamente. O terceiro
exercício, chamado de Squat, usa bag ou anilha. Esse tipo de exercício é tipo um
agachamento feito na musculação. A pessoa coloca o peso nas costas e faz o agachamento.
O quarto exercício é indicado para o fortalecimento do abdômen. Ele pode ser feito
diretamente aí no chão, movimentando as pernas de maneira bem rápida. E o último exercício
que são 30 segundos no transport, mais conhecido como elíptico. Aí, ele fala que nesse
treino, esses exercícios são executados em quatro rounds. Quer dizer que a pessoa faz os
cinco exercícios, terminou faz de novo os cinco exercícios, quatro vezes. Esse é o treino em
circuito. Aí, ele fala dos benefícios desse tipo de treinamento, que melhora o
condicionamento físico, a resistência e a potência. Ele fala que o tempo máximo de espera
de um treinamento em circuito é o tempo de deslocamento de um indivíduo de um
equipamento para outro.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador.

Logo após a sua explanação, o professor-pesquisador perguntou se os
participantes tinham alguma dúvida sobre o funcionamento desse treinamento em
circuito. A análise das anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador
mostra que os participantes não tiveram dúvidas sobre esse funcionamento. Em seguida,
o professor-pesquisador solicitou que os alunos participantes resolvessem as três
primeiras questões da folha de atividades que se relacionavam com essa modalidade de
treino.
A análise dos registros anotados no diário de campo do professor-pesquisador
mostra que todos os alunos participantes estavam presentes nesse encontro se envolveram
ativamente na resolução dessas atividades. A figura 83 mostra os participantes dos grupos
Hexa, Esquadrão da Matemática e Federal trabalhando na resolução das atividades
propostas na folha de atividades.
Figura 83: Resolução da folha de atividades pelos participantes dos grupos Hexa,
Federal e Esquadrão da Matemática
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Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

O quadro 67 mostra o diálogo dos participantes do grupo Federal sobre a resolução
da letra A da questão: De quantas maneiras essa academia pode organizar esse circuito
de treinamento?
Quadro 67: Discutindo a resolução da questão 1 sobre a análise das prescrições das
fichas de treino
F14: Tem cinco maneiras.
F10: Pra mim é só uma. Uai, só tem um aparelho velho.
F6: Um aparelho de cada?
F16: Tipo assim, se tiver cinco pessoas, quatro pessoas vão fazer os outros treinamentos. Mas
se tiver mais pessoas não vai dar certo.
F10: Por exemplo, tem que começar com esse [exercício]. Então, ele não pode começar com
outros?
F16: Mas a primeira pessoa pode ir primeiro no Climber. Eu acho que a ordem não importa.
F10: A ordem importa, ele falou qual é o primeiro, qual é o segundo. Eu acho que é assim,
tem cinco pessoas, quando um acabar aqui o outro vem e vai pra cá.
F16: Será que é arranjo?
F10: Você acha o que? A ordem importa ou não?
F6: Pra mim não.
F10: Mas e esse exercício aqui, ele falou que é um atrás do outro. Para a execução desse
treinamento tem que ter uma ordem certa. O que vocês acham, é o que?
M13: É uma permutação. Porque você vai fazer uma troca.
F10: A ordem importa não?
F10: Mas aqui ele falou velho qual é o primeiro exercício até o último.
M13: Não, esses aqui são os exercícios. Essa é a ordem que ele escolheu, mas na hora de fazer
o rodízio não importa.
F10: Mas não tem que seguir essa ordem?
M13: Não, a ordem não importa.
M13: Vai ser permutação normal.
F10: Qual que é a fórmula mesmo?
M13: N fatorial. P igual a 5 fatorial.
F16: Vai dar 120.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

A análise das respostas dadas para a letra A dessa questão mostra que 16 alunos
participantes encontraram a resposta correta para essa questão. Por outro lado, 2 (dois)
alunos participantes enunciaram de maneira errônea a fórmula de permutação. Por
exemplo, as figuras 84 e 85 mostram a resolução das participantes F20 e F6 para essa
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questão. Essas duas participantes encontraram a resposta correta, contudo, a participante
F20 expôs erroneamente a fórmula de permutação.
Figura 84: Resolução da letra A da questão 1 pela participante F20

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Figura 85: Resolução da letra A da questão 1 pela participante F6

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Por outro lado, o participante M9 resolveu essa questão erroneamente e respondeu
que “Ela pode organizar o circuito de 150 maneiras”.
A análise das respostas dadas pelos alunos participantes para a letra B da questão
1: Como é possível determinar o total de pessoas que podem ser matriculadas numa
sessão de treinamento em circuito? Explique, mostra que 16 (dezesseis) alunos
participantes responderam corretamente essa questão.
Contudo, apesar de terem respondido essa questão, 2 (dois) alunos participantes
não explicaram como determinaram a sua resposta. A figura 86 mostra a reposta dada
pela participante F12, do grupo Federal, para essa questão.
Figura 86: Resolução da letra B da questão 1 pela participante F12

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

A análise dessas respostas também mostra que o participante M9 respondeu essa
questão erroneamente, pois afirmou que “Pode-se dividir em grupos de 0 ou 15 pessoas
e os horários podem ser divididos pelo tempo de cada circuito”.
Prosseguindo, as respostas dadas pelos participantes para letra a C da questão 1:
Determine o número máximo de pessoas que frequentarão essa modalidade por semana.
Considere a possibilidade de lotação máxima em todas as sessões, mostram que 6 (seis)
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participantes responderam corretamente essa questão. A figura 87 mostra a resolução do
participante M11 que respondeu corretamente essa questão.
Figura 87: Resolução do participante M11 para a letra C da questão 1

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador.

A análise das anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador
mostra que os 11 participantes que erraram essa questão demonstraram dificuldades na
compreensão de seu enunciado. Por exemplo, o quadro 68 mostra o diálogo entre os
participantes F4 e M15 sobre a interpretação desse enunciado.
Quadro 68: Discutindo o enunciado da letra C da questão 1
F4: Eu acho que está perguntando a lotação máxima no fim e não quantas pessoas foram. Ele
quer saber quantas pessoas tinham no máximo em todas as sessões. Não perguntou se tal
pessoa fez o exercício duas vezes.
M15: Está perguntando quantas pessoas foram no máximo. Foi uma pessoa duas vezes.
F4: Tem que considerar que uma pessoa foi duas vezes? Está perguntando lotação máxima.
F4: Não está perguntando quantas pessoas foram. Está perguntando a lotação máxima no fim,
de todas as sessões. Quantas pessoas tinham no máximo em todas as sessões. Não perguntou
se tal pessoa foi duas vezes.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador.

Essa análise também mostra que a participante F20 questionou o professorpesquisador afirmando que a questão estava mal formulada, pois era ambígua. A figura
88 mostra a resolução dessa questão por essa participante.
Figura 88: Resolução da letra C da questão 1 pela participante F20

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

A análise das respostas dadas para a questão 2: (...) Como é possível determinar o
número máximo de pessoas que podem ser matriculadas numa sessão de treinamento em
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circuito, considerando que ninguém fique ocioso? mostra que 10 alunos participantes
resolveram essa questão corretamente.
Por exemplo, o participante M1 respondeu que o “número máximo de pessoas,
sem ninguém ficar ocioso é 10”. A figura 89 mostra a estratégia utilizada por esse
participante na resolução dessa questão.
Figura 89: Resolução da questão 2 pelo participante M1

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Contudo, a análise dos resultados mostra que 7 (sete) participantes erraram na
resolução da questão por não considerarem que o exercício Mountain Climber pode ser
realizado utilizando o bosu, ou seja, diretamente no chão. Por exemplo, a participante F16
respondeu que o “número máximo de pessoas que podem ser matriculadas numa sessão
de treinamento em circuito, de acordo com a quantidade de aparelhos disponíveis, é igual
a nove”.
A análise das anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador
mostra que os participantes desenvolveram, no encontro realizado no dia 30 de Outubro
de 2018, até a questão 2 dessa folha de atividades. O professor-pesquisador aproveitou os
últimos minutos desse encontro para explicar a proposta da atividade sobre a Produção
de Vídeos Curtos, postadas no grupo do WhatsApp no dia 29 de Outubro de 2018. O
quadro 69 mostra algumas falas do professor-pesquisador durante a explicação da
atividade sobre a Produção de Vídeos Curtos.
Quadro 69: Explicando para os alunos participantes a atividade de Produção de vídeos
curtos

262
Professor-pesquisador: Alguns viram no grupo ontem à noite que eu postei um roteiro de
uma nova atividade que vocês vão fazer. Qual é a ideia? Vocês vão assistir aos vídeos
indicados no roteiro e eu coloquei, acho que duas perguntas, são três vídeos e eu coloquei
duas perguntas para cada vídeo para vocês pensarem nelas. Aí, depois qual que é a proposta.
Vocês vão, pode ser de dupla, de trio ou no grupo que vocês já se organizaram, vocês vão
fazer vídeos curtos no WhatsApp explicando o que vocês entenderam no momento de
responderem as perguntas. Vocês vão produzir no mínimo três vídeozinhos curtos
comentando as informações dos vídeos que assistiram.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

O professor-pesquisador iniciou o segundo encontro do dia 5 de Novembro de
2018, solicitando aos participantes que se agrupassem para continuarem com a resolução
da folha de atividades.
A análise das anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador
mostra que todos os alunos participantes estavam dispersos no início do encontro, sendo
necessário que o professor-pesquisador interviesse para que se concentrarem na resolução
das atividades propostas em sala de aula.
Por exemplo, o quadro 70 apresenta o trecho do diálogo entre as participantes F20,
F4 e F8, do grupo Esquadrão da Matemática, e o professor-pesquisador, que mostra a
desconcentração na leitura da questão três proposta nessa atividade.
Quadro 70: Discutindo a resolução da questão 3
F20: Como é que faz a [questão] três?
F8 e F4: [dirigindo-se ao professor-pesquisador] Como é que eu faço a [questão] três?
Professor-pesquisador: O que a questão três está falando?
F4: Que o cara quer trocar a escada aqui, 30 segundos na bicicleta e 30 segundos corrida.
Então só vai aumentar mais um exercício?
F4: Mas ele quer saber em quantas formas organizar. Aqui ele pode usar o bosu?
Professor-pesquisador: O que vocês acham?
F4: Não sei, minha cabeça não está funcionando não.
Professor-pesquisador: Tá, mas eu quero que vocês pensem. Eu quero que vocês cheguem à
conclusão. O que vocês entendem quando falam de treinamento em circuito? [nenhuma
participante respondeu]
F20: Será que tem que considerar os minutos? Se não é permutação.
F4: Eu também acho. Mas não pode considerar o tempo porque se não uma pessoa sempre vai
fazer mais de dez minutos.
Professor-pesquisador: Vocês estão dispersos, leiam com atenção o enunciado da questão.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

A análise das respostas para a questão 3: Um estúdio de treinamento funcional
oferece aos seus clientes uma modalidade adaptada de treinamento em circuito para
emagrecimento. (...) De quantas maneiras o proprietário do estúdio pode montar esse
circuito? Explique, mostra que 12 alunos participantes resolveram corretamente essa
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questão. A figura 90 apresenta a resolução da participante F8 que respondeu corretamente
à questão utilizando-se do conceito de permutação.
Figura 90: Resolução da questão 3 pela participante F8

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Em contrapartida, 5 (cinco) alunos participantes resolveram essa questão
erroneamente por não considerarem que o segundo exercício do circuito de treino foi
substituído por dois exercícios, 30 segundos na bicicleta e 20 segundos de corrida na
esteira. Por exemplo, o participante M11 justificou a sua resposta respondendo que “a
quantidade de exercícios é a mesma”. A figura 91 mostra a resolução realizada por esse
participante.
Figura 91: Resolução da questão 3 pelo participante M11

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Em seguida, os alunos participantes desse estudo resolveram o item A da questão
4: Considerando apenas os treinamentos de segunda-feira, quantas fichas diferentes de
podem ser prescritas pelo instrutor dessa academia para os treinamentos de bíceps e
costas, considerando que não haverá rodízio de aparelhos entre os alunos e que os
exercícios serão executados na ordem que é apresentado na ficha? Registre todos os seus
cálculos.
A análise das respostas dadas para esse item mostra que 8 (oito) alunos
participantes resolveram a questão enquanto 9 (nove) a deixaram em branco, pois não a
responderam. As figuras 92 e 93 mostram, respectivamente, as estratégias utilizadas pelos
participantes F2 e M11 na resolução dessa questão.
Figura 92: Estratégia utilizada pela participante F2 para resolver a questão 4

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador
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Figura 93: Resolução da questão 4 pelo participante M11

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

É importante ressaltar que, dentre os 8 (oito) alunos participantes que resolveram
essa questão, somente a participante F2 a resolveu corretamente, pois 7 (sete)
participantes utilizaram o conceito de combinação para resolvê-la.
A análise das respostas dadas para a letra B da questão 4: É possível utilizar algum
dos conceitos de Análise Combinatória para resolver a questão anterior? Explique,
mostra que 12 alunos participantes resolveram essa questão enquanto 5 (cinco) a
deixaram em branco, portanto, não a responderam. Quando questionados sobre esse fato,
esses participantes comentaram que não tinham entendido as informações dadas pela
questão, portanto, não sabiam como deveriam resolvê-la.
Dentre os alunos participantes que resolveram essa questão, 3 (três) a responderam
corretamente. Por exemplo, a participante F4 respondeu que é “arranjo, pois a ordem
importa”. Dentre esses alunos participantes que responderam corretamente a letra B, duas
alunas participantes, F4 e F8, não resolveram a letra A.
Em seguida, o professor-pesquisador solicitou que os alunos participantes
resolvessem a questão 5: Uma academia possui 5 esteiras e 6 bicicletas para aquecimento
e treinamento cardiorrespiratório. (...) Sabendo que no momento, estão ocupadas 3
esteiras e 2 bicicletas, de quantas maneiras diferentes as cinco pessoas podem fazer o
aquecimento? Explique.
A análise das respostas dadas para essa questão mostra que 12 participantes
responderam corretamente essa questão, justificando a sua resposta por meio da utilização
da fórmula de combinação. A figura 94 mostra a resolução dessa questão pela participante
F8.
Figura 94: Estratégia utilizada pela participante F8 na resolução da questão 5

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador
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As respostas dadas para essa questão também mostram que 4 (quatro) alunos
participantes cometeram erros ao resolvê-la, enquanto 1 (um) participante não a resolveu.
A figura 95 apresenta a solução de um dos participantes que erraram a questão ao recorrer
dos conceitos de permutação para determinar a resposta para a questão.
Figura 95: Resolução da questão 5 pelo participante M11

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Concluindo o processo analítico dessas atividades, a análise das respostas dadas
para a questão 6: (...) determine o número de prescrições de treino diferentes que podem
ser construídas nessa academia na quarta-feira, mostra que 6 (seis) alunos participantes
resolveram essa questão.
Contudo, 2(dois) desses participantes registraram corretamente os seus
raciocínios, porém, não desenvolveram completamente a questão para que pudessem
determinar o resultado esperado, enquanto, 4 (quatro) participantes a resolveram
erroneamente.
Por exemplo, a participante F2 iniciou corretamente o desenvolvimento da
questão, contudo, não determinou a resposta final. O participante M7 utilizou o conceito
de combinação para resolver essa questão, no entanto, ressalta-se que, no treinamento de
Alças Musculares, a ordem dos exercícios não pode ser alterada62. Esse fato direcionou
esse participante para a resolução errônea dessa questão. As figuras 96 e 97 mostram a
resolução da última questão dessa folha pelos participantes F2 e M7.
Figura 96: Estratégia utilizada pela participante F2 na resolução da questão 6

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

62

Os participantes foram informados sobre a modalidade de treino denominada Alças Musculares durante
a realização da atividade de Produção de Vídeos Curtos que aconteceu paralelamente à aplicação dessa
tarefa. A produção dos vídeos foi realizada em um horário extraclasse de acordo com a disponibilidade dos
componentes de cada um dos grupos.
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Figura 97: Resolução da questão 6 pelo participante M7

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Nos encontros realizados nos dias 06 e 12 de Novembro de 2018 foi realizada a
discussão dos resultados encontrados pelos participantes na resolução dessas atividades.
Assim, ao iniciar o primeiro encontro, o professor pesquisador solicitou aos participantes
que se sentassem em meio círculo.
Em seguida, dirigindo-se para o quadro, o professor-pesquisador dividiu a lousa
em três espaços para que um participante de cada grupo registrasse a sua resposta. O
quadro 71 traz as orientações iniciais dadas pelo professor-pesquisador e um trecho do
diálogo com o participante M15.
Quadro 71: Apresentando para os participantes como acontecerá o momento da
discussão dos resultados
Professor-pesquisador: Então, bom dia pra todo mundo! Hoje, nesse encontro, nós vamos
discutir o que vocês encontraram aí como respostas. Não é uma questão de certo ou errado.
Vamos ver se a gente consegue chegar num mesmo consenso sobre os raciocínios. Aí eu
coloquei ali a primeira questão e coloquei três espaços no quadro porque eu quero que um
representante de cada grupo vá lá para resolver [a questão] pra mim no quadro.
[O participante M13 do grupo Federal se prontificou de imediato a resolver a questão no
quadro.]
Professor-pesquisador: Quem vier resolver as questões aqui no quadro, fique à vontade para
pegar os pincéis aqui na minha mesa. Se sentirem mais à vontade pode trazer a folha de vocês
com as resoluções.
Quais dos participantes dos grupos Hexa e Esquadrão da Matemática virão no quadro para
resolver a questão 1? [Os participantes M15 e F20 se colocaram à disposição para resolver a
questão].
M15: É para resolver as letras a, b e c?
Professor-pesquisador: Isso, resolva toda a questão 1.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador
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A figura 98 mostra o registro das soluções das letras A e B da questão 1 realizada
pelos participantes F20, M15 e M13 no quadro.
Figura 98: Registrando na lousa a solução da questão 1 da folha de atividades

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

A análise das anotações registradas de diário de campo do professor-pesquisador
mostra que não houve questionamentos dos demais participantes sobre as resoluções das
letras A e B realizadas pelos participantes F20, M15 e M13.
Contudo, houve vários questionamentos por parte de 4 (quatro) participantes a
respeito da resolução da letra C. Por exemplo, o participante M13 questionou a resolução
apresentada pelo participante M15 alegando que a resposta correta era 120 e não 60. A
figura 99 mostra a resolução da questão 1 apresentada pelo participante M15.
Figura 99: Resolução da questão 1 da folha de atividades pelo participante M15

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

O quadro 72 mostra trechos do diálogo do professor-pesquisador com cinco
participantes sobre a resolução dessa questão.
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Quadro 72: Discussão da solução da questão 1 apresentada pelos participantes M13,
F20 e M15
M13: Está errado. Sessenta pessoas é só um dia. Fizeram errado. [Referindo-se ao resultado
apresentado pelo participante M15]
Professor-pesquisador: Calma! Não vamos condenar a resposta de cara. Vamos discutir
sobre ela. Na primeira questão, a letra b está tranquilo? Vocês tiveram dificuldades?
[Todos responderam]: Não.
Professor-pesquisador: Eu sugeri que na letra C vocês pensassem que cada sessão do circuito
dura dez minutos. Alguém lê por favor a questão pra gente?
M13: Aí são dois treinos semanais de oito as nove e outro das dezesseis a dezessete na
segunda e sexta. Quer saber o máximo de pessoas que frequentará esse por semana.
M15: É sessenta. M13: É 120.
Professor-pesquisador: Então vamos entender. Aqui vocês colocaram dois horários de uma
hora. Quer dizer em uma hora dá pra fazer? [O professor-pesquisador se referiu ao raciocínio
apresentado pelo participante M13].
M13: Trinta pessoas. É porque são dois horários em dois dias entendeu? Porque tem tanto o
horário das nove quanto da tarde.
Professor-pesquisador: Você foi mais geral. Vamos pra esse aqui que foi mais detalhado [O
professor-pesquisador se referiu ao raciocínio apresentado pelo participante M15]. Tem um
grupo por circuito, são cinco pessoas por circuito. Serão seis grupos, pois se cada grupo é 10
minutos, em uma hora são seis grupos. Então por hora eu vou ter treinando 30 pessoas?
M15: Isso.
Professor-pesquisador: Aí, temos 60 pessoas por dia porque são duas horas por dia. De oito
as nove será 30, de dezesseis a dezessete serão 30. Vamos pensar na segunda-feira, esses
dois horários servem para segunda e sexta. O pessoal que vai de manhã, provavelmente, não
vai à tarde. Isso faz sentido?
M13: Isso mesmo.
Professor-pesquisador: Então, as trinta pessoas que treinaram aqui de manhã não são as
mesmas que treinaram a tarde. Então, por dia são sessenta pessoas. Até aí está ok pessoal?
M13: Sim.
Professor-pesquisador: Aí, no final teve uma dúvida, o [participante M13] afirmou que com
certeza é 120, então, o [participante M15] afirmou que é sessenta e o grupo da [participante
F20] achou que a questão foi mal formulada. [A participante F20 confirmou com gestos que
era isso mesmo].
Professor-pesquisador: Diante do raciocínio apresentado por três grupos, o que vocês
acham, qual das respostas atende ao que foi pedido na questão?
M13: Cento e vinte. F7: Eu acho que é cento vinte. F20: Eu também.
Professor-pesquisador: Todo mundo acha que é cento e vinte então?
M15: Não. M7: Depende.
Professor-pesquisador: Por que depende?
M7: Eu poderia falar que em vez de seis grupos, poderiam ser as mesmas 10 pessoas. Se
você em vez de falar que é 120 você poderia falar que são as mesmas 30 pessoas que estão
de manhã cedo e de tarde. Você poderia pensar também que poderia querer saber quantas
pessoas podem ter passado, independentemente de ser a mesma ou não, aí seria 120 com
certeza. Eu acho que depende do raciocínio.
Professor-pesquisador: Ok! Então eu acho que o que você está falando é que os resultados
podem ser diferentes dependendo da sua interpretação?
M7: É, eu acho que é uma questão de interpretação.
Professor-pesquisador: Todo mundo concorda então que cabe as duas respostas para a
questão?
M13: Eu acho que é cento e vinte.
Professor-pesquisador: Quero ouvir mais gente, e aí?
M15: Pra mim é sessenta.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador
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Continuando com a discussão desses resultados, o professor-pesquisador solicitou
que outros participantes dos grupos viessem resolver na lousa as questões dois e três. A
análise das anotações registradas no caderno de campo do professor-pesquisador mostra
que os participantes F2 do grupo Esquadrão da Matemática, F16 do grupo Federal e M7
do grupo Hexa se dispuseram para resolver essas questões no quadro. A figura 100 mostra
a resolução dessas questões por esses participantes.
Figura 100: Resolução das questões 2 e 3 pelos participantes F16, M7 e F2

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

A análise das respostas dadas para essas questões mostra que somente 3 (três)
alunos participantes justificaram as suas resoluções enquanto os demais concordaram
com as respostas que foram apresentadas, comentando para o professor-pesquisador que
encontraram as mesmas respostas. O quadro 73 mostra trechos do diálogo do professorpesquisador com três participantes sobre a discussão das resoluções apresentadas.
Quadro 73: Discutindo as resoluções das questões 2 e 3
Professor-pesquisador: A segunda questão fala que vai fazer um minicircuito, só que vai
aumentar o número de aparelhos. Todo mundo chegou na mesma conclusão? A dúvida que
percebi foi que Montain Climber pode ser feito com o bosu ou diretamente no chão.
F6: Eu não entendi por que dez, eu encontrei nove.
Professor-pesquisador: É porque você se esqueceu de considerar que o exercício Montain
Climber pode ser feito no bosu ou diretamente no chão.
F6: Isso não fala aqui. M13: Fala sim. F6: Ah, aqui. [risos].
Professor-pesquisador: Isso, lá nas orientações do exercício. Na questão três fala que vai
substituir o segundo exercício, não é isso?
M13: É, e vai colocar 30 segundos de bicicleta e 20 segundos de corrida na esteira.
Professor-pesquisador: Vocês duas [dirigindo-se às participantes F16 e F2] colocaram
permutação de seis, setecentos e vinte maneiras e o [participante M7] cento e vinte maneiras,
pois entenderam que não acrescentou exercício. Acrescentou ou não exercício?
M13: Claro que acrescentou, porque lá antes não tinha nada de 20 segundos de corrida na
esteira. Não tinha nem um aparelho na esteira, ou seja, acrescentou um exercício a mais.
M7: Eu não concordo, porque não acrescentou mais exercício.
Professor-pesquisador: Defende sua ideia então!
M7: Na questão fala que o segundo exercício vai ser substituído por outros dois, então eu
acho que cabe interpretar que esses dois estão ocupando o lugar do segundo exercício.
M13: Mas o que vale no final é a questão dos aparelhos para o rodízio, então tem que
considerar que aumentou sim senão, não dá certo.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador
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Após essa discussão, esse encontro foi finalizado. No dia seguinte, 12 de
Novembro de 2018, o professor-pesquisador iniciou esse encontro informando que
somente o restante das questões da folha de atividades seria discutido. O quadro 74 mostra
o trecho do diálogo do professor-pesquisador com alguns participantes.
Quadro 74: Trecho do diálogo com alguns alunos participantes sobre a dinâmica do
encontro
Professor-pesquisador: Então, nós vamos terminar, ficou faltando, nessa folha, a gente
comentar as questões quatro, cinco e seis.
M13: O meu grupo não fez nem a quatro nem a seis.
M7: Nós vamos para o quadro novamente?
Professor-pesquisador: Sim, como foi no último encontro vocês vão registrar a resolução de
vocês. Vamos lá, quem vai fazer aqui do grupo Hexa?
M15: Ah, eu já fiz já! Vai lá [dirigindo-se ao participante M11]
F16: Eu não consegui fazer nem a quatro, nem a cinco, nem a seis.
M13: Eu fiz a cinco.
Professor-pesquisador: Quem fará a questão quatro do grupo Federal?
[Os participantes do grupo responderam que ninguém, pois não tinham conseguido fazer].
Professor-pesquisador: E do grupo Esquadrão da Matemática?
[Os participantes do grupo Esquadrão da Matemática disseram que não conseguiram resolver
a questão quatro].
Professor-pesquisador: E a cinco?
M13: Eu faço. F4: Eu resolvo também.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Logo após o registro das resoluções no quadro, o professor-pesquisador convidou
os alunos participantes para discutirem os resultados dessas questões, iniciando pela
questão 4 resolvida pelo participante M11. A figura 101 mostra a resolução apresentada
pelo participante M11.
Figura 101: Resolução da questão 4 pelo participante M11

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador
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A análise das anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador
mostra que somente 5 (cinco) alunos participantes colaboraram com a discussão dessa
questão. É importante ressaltar que outras temáticas também foram discutidas durante a
realização da discussão, como, por exemplo, o número de equipamentos nas academias
visitadas, bem como a questão de rodízio de aparelhos entre os seus alunos. O quadro 75
mostra um trecho das discussões realizadas entre o professor-pesquisador e alguns alunos
participantes desse estudo.
Quadro 75: Trecho da discussão entre o professor-pesquisador e alguns alunos sobre a
resolução da questão 4
Professor-pesquisador: O resultado apresentado pelo [participante M11] do grupo Hexa foi
que eles pensaram em combinação de vinte e dois, quatro a quatro. Por que vocês montaram
combinação? [dirigindo-se aos participantes desse grupo]
M7: É arranjo, não é?
Professor-pesquisador: Não sei. Mas porque que vocês fizeram combinação de vinte e dois,
quatro a quatro?
M7: Vinte e dois é a quantidade de equipamentos que estão disponíveis para o primeiro treino.
Ele fala que é rosca direta, rosca concentrada e PX são tanto para bíceps e para costas.
Claramente um é para costas e um para bíceps. Entre esses que são para bíceps e costas quatro
é o tanto que tem. De todos os exercícios da ficha da segunda, você conta tudo tem vinte e
dois. Então arranjo ou combinação dá vinte e dois em quatro.
Professor-pesquisador: Mas tanto faz fazer combinação ou arranjo? [O participante M7 não
respondeu]
Professor-pesquisador: Mas qual é a diferença entre combinação e arranjo?
F20: A ordem importa no arranjo.
Professor-pesquisador: Vamos aproveitar aqui o raciocínio utilizado pela [participante F2].
O resultado que ela fez determina o número de fichas possíveis. [O professor-pesquisador
apresentou no quadro a resolução feita pela participante F2.] Vamos imaginar que essa
academia exista e tenha essa quantidade de aparelhos. Se eu pensar nesse treino da segundafeira, o treino de bíceps e costas, eu estou falando que em um horário da academia, sem ter
rodízio de aparelhos, eu poderia ter somente 54 treinando. É esse o número de pessoas
treinando que vocês visitaram?
[Todos responderam]: Não.
Professor-pesquisador: Vamos imaginar essa situação no período entre dezenove e vinte e
uma horas. É essa a quantidade de pessoas que frequentam as academias?
[Todos responderam]: Não.
F4: Tem muito mais gente treinando.
Professor-pesquisador: O que o instrutor que vocês entrevistaram disse para vocês?
[Dirigindo-se para a participante F4].
F4: Que sempre tem rodízio.
M15: Lá na academia que a gente visitou também acontece isso de ter rodízio de aparelhos
entre os alunos da academia [referindo-se a academia visitada pelo grupo Hexa].
Professor-pesquisador: A única que falou que não lida com esse problema é a academia
visitada pelo grupo Federal?
M13: A academia aqui do bairro não tem o problema de lotação como nas outras.
Professor-pesquisador: Então o que a maioria de vocês observou é que tem que ter rodízio
porque no final das contas não tem aparelho para todo mundo malhar ao mesmo tempo?
M13 e F4: É isso.
Professor-pesquisador: E por que não tem aparelho para todos treinarem ao mesmo tempo?
M7: Porque tem mais gente do que aparelho nas academias.
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Professor-pesquisador: Por que vocês acham então que as academias não compram mais
aparelhos para prestarem um serviço de melhor qualidade para os seus clientes?
F4: Pra não gastar dinheiro, a maioria só quer é ganhar dinheiro.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Concluída a discussão sobre a questão 4 (quatro), o professor-pesquisador
convidou os alunos participantes para discutirem a próxima questão que foi resolvida
pelos participantes F4, M13 e M1. A figura 102 mostra a resolução realizada no quadro
por esses participantes.
Figura 102: Resolução da questão 5 pelos participantes F4, M13 e M1

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

A análise das anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador
mostra que 2 (dois) participantes lideraram a discussão em nome dos grupos Hexa e
Esquadrão da Matemática. Por exemplo, a participante F4 representou o grupo
Esquadrão da Matemática enquanto o participante M7 representou o grupo Hexa.
Nenhum dos participantes do grupo Federal comentou a resposta dada pelo participante
M13, membro do grupo. O quadro 76 mostra um trecho do diálogo entre o professorpesquisador e os participantes F4 e M7 na discussão dessa questão.
Quadro 76: Dialogando com os participantes F4 e M7 sobre a questão 5
Professor-pesquisador: Tá, agora vamos para a questão cinco. Uma academia possui cinco
esteiras e seis bicicletas, todo mundo escreveu isso. E aí falou que cinco pessoas chegam na
academia e desejam fazer o aquecimento nos aparelhos antes do treino de musculação. Estão
ocupadas três esteiras e duas bicicletas (...) [o professor-pesquisador leu a questão]. Aí os
três grupos fizeram como combinação. Eu quero que vocês justifiquem pra mim a escolha,
por que que é combinação?
M7: Não é combinação, é arranjo.
Professor-pesquisador: Mas porque que inicialmente vocês pensaram em combinação?
[O participante M7 não soube justificar a sua resposta]
F4: Ele vai fazer esteira ou bicicleta, ele não vai fazer esteira e bicicleta. É porque ele fala
assim ó, ele vai fazer o aquecimento em um dos aparelhos, não está assim três pessoas
querem fazer nas esteiras, duas querem fazer na bicicleta, não tem isso. Aí, é combinação.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Concluindo essa etapa analítica das respostas dadas pelos alunos participantes
desse estudo, o professor-pesquisador convocou os participantes para analisarem a

273
resposta da questão 6 que foi resolvida no quadro pelo participante M7. A análise dos
registros do diário de campo do professor-pesquisador mostra que os participantes M7 e
M15 do grupo Hexa participaram dessa discussão. Os demais participantes dos outros
grupos não se manifestaram. O quadro 77 mostra um trecho do diálogo entre professorpesquisador os participantes M7 e M15.
Quadro 77: Discutindo a resolução da questão 6 apresentada pelo participante M7
Professor-pesquisador: Agora vamos pensar na questão seis. [o professor-pesquisador leu a
questão seis]. Aí vocês fizeram como combinação [o professor-pesquisador se dirigiu aos
participantes do grupo Hexa].
M7: Mas é arranjo.
Professor-pesquisador: Por que é arranjo?
M7: A gente viu que naquela atividade de gravar os vídeos que a ordem dos exercícios
importa na ordem da execução.
Professor-pesquisador: Será que eu poderia pensar essa questão no mesmo jeito que [a
participante F2] fez questão 4? Vamos escrever isso?
[Todos os participantes sinalizaram positivamente a sugestão do professor-pesquisador].
Professor-pesquisador: Eu poderia ter pensado assim, que o sujeito vai malhar na quartafeira costas, ombro, bíceps e trapézio. Então vamos fazer aqui ó. Para o treinamento de costas
ele vai fazer três exercícios e quantas opções que ele tem de aparelhos para malhar? Como a
gente pode escrever isso?
M7: Arranjo de quatro em três.
Professor-pesquisador: Então eu tenho quatro opções para escolher esses três exercícios. E
para escolher os de ombro?
M7: Arranjo de dois em dois.
M15: Arranjo de três em dois.
M7: Não, é arranjo de dois em dois, porque os outros dois exercícios são para posterior de
ombro que não vai malhar nesse dia.
Professor-pesquisador: E para bíceps?
M7: Arranjo de quatro em dois.
Professor-pesquisador: Trapézio?
M7: Arranjo de três em um.
Professor-pesquisador: E depois que eu desenvolver esses arranjos o que a gente faz com os
resultados?
M7: É só multiplicar.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Após a finalização da apresentação dos dados brutos coletados para a atividade:
Análise das Prescrições das Fichas de Treino pelos Alunos Participantes, o professorpesquisador procedeu com a codificação aberta dos dados brutos coletados nesse
instrumento.

3.2.3.3.1.1. Codificação Aberta dos Dados Coletados na Atividade: Análise das
Prescrições das Fichas de Treino pelos Alunos Participantes
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O quadro 78 mostra os códigos preliminares obtidos no processo de codificação
aberta com relação à análise das respostas dadas pelos alunos participantes desse estudo
às questões relacionadas com a atividade Análise das Prescrições das Fichas de Treino
pelos Alunos Participantes.

Quadro 78: Codificação aberta da atividade: Análise das Prescrições das Fichas de
Treino pelos Alunos Participantes
Codificação Aberta
(Códigos preliminares)

Dados Brutos Coletados

Tem cinco maneiras. Pra mim é só uma (22). Tipo assim, se
tiver cinco pessoas, quatro pessoas vão fazer os outros
treinamentos (24). Mas se tiver mais não vai dar certo (33).
A ordem importa, ele falou aqui ó qual que é o primeiro, qual
que é o segundo (19). Eu acho que é assim, tem cinco pessoas,
quando um acabar aqui o outro vem e vai pra cá. E por aí vai
(22). Eu acho que a ordem não importa (19).
Mas, e esse exercício aqui ele falou que é um atrás do outro
(24). Aqui ó, para a execução desse treinamento tem que ter
uma ordem certa (19). O que vocês acham, é o que (14)?
É uma permutação. Porque você vai fazer uma troca (19).
N fatorial. P igual a 5 fatorial. Vai dar 120 (40).
P5 = 5! = 5 ∙ 4 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 1 = 120 maneiras (41).
Somente 5 pessoas podem ser matriculadas em uma sessão,
levando em conta que são 5 exercícios (19) e durante todos os
rounds eles serão usados (43).
1 grupo por circuito. 5 pessoas = 6 g/hora = 30 pessoas. 60
pessoas por dia. 2 horas por dia (24).
Ele quer saber quantas pessoas tinham no máximo em todas as
sessões. Não perguntou se tal pessoa fez duas vezes (14).
Está perguntando quantas pessoas foram no máximo. Foi uma
pessoa duas vezes (14). O número máximo de pessoas sem
ninguém ficar ocioso é 10 (19). O cara quer trocar a escada
aqui, 30 segundos na bicicleta e 30 segundos corrida. Então só
vai aumentar mais um exercício (24)
Não sei, minha cabeça não está funcionando não (10).
Será que tem que considerar os minutos (14)? Se não é
permutação (19).
Eu também acho (14). Mas não pode considerar o tempo porque
se não uma pessoa sempre vai fazer mais de dez minutos (33).
120 × 6 = 720 6! = 6 ∙ 5 ∙ 4 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 1 = 720 maneiras (41).
Bicicleta – 30s. Esteira – 20s (24). Permutação: P5 (40). A
quantidade de exercícios é a mesma. 5! = 5 ∙ 4 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 1 =
120 (41)
3
3
3
2
1
1
∙ Rosca ∙ Costas ∙ PX ∙ Cavalinho
Rosca ∙
Rosca
direta concentrada pulley

= 54 (40).

(10) Dificuldade ou
facilidade na resolução de
situações-problema.

(14) Trabalho e
negociação em grupo.

(19) Pensamento
(raciocínio) combinatório.

(22) Estratégias de
resolução.
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n!

6!

Cn,p = p!(n−p)! = 5!(6−5)! =
A4,3

A2,2

A4,2

6∙5∙4∙3∙2∙1
5∙4∙3∙2∙1

A3,1

Costas Ombro Bíceps Trapézio

= 6 maneiras (41).

(40).

Sessenta pessoas é em só um dia (33). Vocês fizeram errado
(14). Aí são dois treinos semanais de oito as nove e outro das
dezesseis a dezessete na segunda e sexta (33). Quer saber o
máximo de pessoas que frequentará esse por semana (...). É
sessenta. É cento e vinte (14).
Eu não entendi por que dez, eu encontrei nove (10).
Vai colocar 30 segundos de bicicleta e 20 segundos de corrida
na esteira (43). Claro que acrescentou, porque lá antes não tinha
nada de 20 segundos de corrida na esteira (33). Não tinha nem
um aparelho na esteira, ou seja, acrescentou um exercício a
mais (14).
Na questão fala que o segundo exercício vai ser substituído por
outros dois (14), então eu acho que cabe interpretar que esses
dois estão ocupando o lugar do segundo exercício (33).
Mas o que vale no final é a questão dos aparelhos para o rodízio
(33), então tem que considerar que aumentou sim senão, não dá
certo (14).
O meu grupo não fez nem a quatro nem a seis (10).
22!

C22,4 = 4!(22−4)! =

22∙21∙20∙19∙18!
4!∙18!

= 7315 fichas

(24) Matematizando
situações-problema.

(33) Pensamento críticoreflexivo.

diferentes

para bíceps e costas (41).
Combinação simples. Uma vez que os elementos se
diferenciam naturalmente, e não por suas respectivas posições
(19). É arranjo. A ordem importa no arranjo (19).
Vinte e dois é a quantidade de equipamentos que estão
disponíveis para o primeiro treino. Ele fala que é rosca direta,
rosca concentrada e PX são tanto para bíceps e para costas.
Claramente um é para costas e um para bíceps. Entre esses que
são para bíceps e costas, quatro é o tanto que tem (24). De todos
os exercícios da ficha da segunda, você conta tudo tem vinte e
dois (14). Então arranjo ou combinação (19) dá vinte e dois em
quatro (10).
Lá na academia que a gente visitou também acontece isso de ter
rodízio de aparelhos entre os alunos da academia (33). Porque
tem mais gente do que aparelho nas academias (33). Pra não
gastar dinheiro, a maioria quer ganhar dinheiro (33).
Ele vai fazer esteira ou bicicleta, ele não vai fazer esteira e
bicicleta (14). É porque ele fala assim ó, ele vai fazer o
aquecimento em um dos aparelhos, não está assim três pessoas
querem fazer nas esteiras, duas querem fazer na bicicleta, não
tem isso (33). Aí é combinação (19)
Mas é arranjo (19). A gente viu que naquela atividade de gravar
os vídeos que a ordem dos exercícios importa na ordem da
execução (33).

(40) Modelando situaçõesproblema.

(41) Elaborando modelos
matemáticos.

(43) Sistema de gestão dos
treinos.

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador
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Após a conclusão da determinação dos códigos preliminares no processo de
codificação aberta dessa atividade, o professor-pesquisador procedeu com a codificação
axial para a determinação das categorias conceituais.

3.2.3.3.1.2. Codificação Axial dos Dados Coletados na Atividade: Análise das
Prescrições das Fichas de Treino pelos Alunos Participantes

O quadro 79 mostra o processo de codificação axial com relação à análise das
respostas dadas pelos alunos participantes às questões da atividade: Análise das
Prescrições das Fichas de Treino pelos Alunos Participantes.
Quadro 79: Codificação axial dos dados coletados na atividade: Análise das Prescrições
das Fichas de Treino pelos Alunos Participantes
Codificação Aberta
(Códigos preliminares)
(10) Dificuldade ou facilidade na resolução de
situações-problema.
(43) Sistema de gestão dos treinos.
(19) Pensamento (raciocínio) combinatório.
(22) Estratégias de resolução.
(24) Matematizando situações-problema.
(33) Pensamento crítico-reflexivo.
(40) Modelando situações-problema.
(41) Elaborando modelos matemáticos.
(14) Trabalho e negociação em grupo.

Codificação Axial
(Categorias Conceituais)
Matemática no contexto escolar
Ambiente extraescolar da academia

Processo de Modelagem
Matemática

Ação pedagógica da modelagem

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Após a finalização das codificações aberta e axial dos dados coletados para a
atividade: Análise das Prescrições das Fichas de Treino pelos Alunos Participantes,
apresenta-se a análise dos dados brutos coletados na atividade Produção de vídeos curtos:
análise das prescrições das fichas de treino pelos alunos participantes.

3.2.3.3.2. Análise dos Dados Brutos Coletados na Atividade Produção de Vídeos
Curtos sobre as Fichas de Prescrição de Treino

No dia 29 de Outubro de 2018, o professor-pesquisador postou no grupo do
WhatsApp63 o roteiro (Apêndice 14) de uma atividade em que os alunos participantes
63

Esse grupo fechado que continha os alunos participantes, o professor-pesquisador e o seu orientador foi
criado com o objetivo de facilitar a comunicação do professor-pesquisador, administrador do grupo, com
os alunos participantes desse estudo.
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iriam produzir pequenos vídeos. O professor-pesquisador permitiu que os alunos
participantes escolhessem se a produção dos vídeos seria realizada em dupla, em trio ou
nos grupos escolhidos anteriormente. A figura103 mostra a postagem realizada pelo
professor-pesquisador no grupo do WhatsApp.

Figura 103: Postagem da atividade Produção de vídeos curtos no grupo do WhatsApp.

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

A análise das anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador
mostra que 16 participantes realizaram essa atividade. Por outro lado, 1 (um) participante,
do grupo Esquadrão da Matemática, não enviou para o professor-pesquisador a produção
do seu vídeo.
Os participantes do grupo Hexa produziram um vídeo único com a participação
de seus 6 (seis) componentes. Os participantes do grupo Federal optaram pela divisão
das tarefas a serem realizadas, cabendo a cada componente produzir o seu próprio vídeo.
Os participantes do grupo Esquadrão da Matemática produziram três vídeos, sendo um
vídeo produzido em dupla e dois individuais. A postagem dos vídeos foi realizada pelos
alunos participantes via WhatsApp privado64 do professor-pesquisador, conforme
solicitado, até data limite do dia 2 de Novembro de 2018.

64

É importante ressaltar que todos os participantes optaram por enviar o vídeo no privado.
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No dia 19 de Novembro de 2018, o professor-pesquisador reproduziu os vídeos
dos 16 participantes e aproveitou para retomar alguns conceitos de Análise Combinatória,
como, por exemplo, o arranjo, principalmente, com relação à compreensão de que a
ordem de realização dos exercícios é fundamental durante a execução dos treinos. A
figura 104 mostra alguns trechos do vídeo apresentado pelos membros do grupo Hexa.

Figura 104: Trechos do vídeo produzido pelos participantes do grupo Hexa

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

O quadro 80 mostra as falas de quatro participantes do grupo Hexa, em alguns
trechos do vídeo que produziram para responder às questões propostas pelo professorpesquisado no roteiro dessa atividade.
Quadro 80: Transcrição de alguns trechos do vídeo produzido pelos participantes do
grupo Hexa
M3: As fichas de treino foram montadas para serem seguidas em uma ordem específica. Por
exemplo, quando uma pessoa está treinando algum agrupamento muscular o fluxo sanguíneo
está todo naquele músculo e se ela mudar de treino o fluxo sanguíneo vai pra outro músculo,
fazendo com que perca efetividade no treino. Também quando tá treinando, por exemplo, o
peito ou costas é preciso de um músculo auxiliar e se você vai trocando de treino esse
músculo auxiliar pode ir fadigando e vai perdendo a efetividade do treino.
M15: O conhecimento de Análise Combinatória mais favorável para o uso da prescrição da
ficha de treino seria o caso do arranjo porque é onde a ordem importa, ou seja, você não pode
malhar bíceps e depois você malhar peito. Você tem que malhar o bíceps e depois o treino
de peito. Por isso, o mais indicado seria o arranjo.
M1: Depois que eu vi o vídeo, eu vi que devemos tomar cuidado com uma variável chamada
músculo acessório. Esse consiste em ajudar a treinar grandes partes do corpo, ou seja, quando
eu treino peito, o meu músculo acessório principal é o tríceps. E quando eu treino costas, o
meu músculo acessório principal é o bíceps. Ele também alerta pro caso de dividir os treinos,
pois sobrecarregam algumas partes do corpo, que no caso, ele cita o ombro. E também ele
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disse que a gente precisa ter um dia off de musculação, ou seja, substituir um dia de
musculação por treinos cardio que são realizados em esteiras.
M5: O sistema indicado para prescrição de fichas é o treinamento de cada grupo muscular,
por exemplo, quando você for na academia, se você for no dia de treinar peito o ideal é você
malhar peito, ombro e tríceps porque são grupos que estão ligados. Porque se você vai na
academia e você treina por exemplo num dia peito e no outro costas você automaticamente
vai treinar vários grupos musculares dois dias seguidos. E o ideal para o desenvolvimento
dos grupos musculares é o intervalo, é o descanso. E se você treina peito e costas em dois
dias seguidos, você está treinando duas vezes o ombro e duas vezes o tríceps, ou seja, você
vai causar um estresse muito grande nos músculos e talvez ele não consiga se desenvolver.
Então o ideal seria que, por exemplo, ir um dia sim e um dia não na academia. Segunda,
quarta e sexta você tem que treinar partes individuais.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

A análise dos resultados mostra que 16 alunos participantes realizaram essa
atividade com a produção de vídeos conforme sugerido pelo professor-pesquisador, sendo
que 2 (dois) desses participantes trouxeram outras informações para complementar a sua
resposta, como, por exemplo, a participante F12 que, ao responder a questão: O que vocês
entenderam a respeito do número de repetições que devem ser feitas? comentou sobre as
diretrizes indicadas pelo Colégio Americano para o número de repetições.
Concluindo a análise dessa atividade, o professor-pesquisador constatou que, 2
(duas) participantes do grupo Esquadrão da Matemática não associaram corretamente o
conceito de Análise Combinatória com o processo de prescrição de treino. Por exemplo,
a participante F8 respondeu que o “conceito de combinação pode ser utilizada na
prescrição do treino, pois a ordem de executar a ficha não importa”. Após a finalização
da apresentação dos dados coletados na atividade Produção de vídeos curtos: sobre as
fichas de prescrição de treino pelos alunos participantes, o professor-pesquisador
procedeu com a codificação aberta dos dados brutos coletados nesse instrumento.

3.2.3.3.2.1. Codificação Aberta dos Dados Coletados na Atividade Produção de
Vídeos Curtos: sobre as Fichas de Prescrição de Treino

O quadro 81 mostra os códigos obtidos no processo de codificação aberta com
relação à análise dos vídeos produzidos pelos alunos participantes na atividade Produção
de vídeos curtos: sobre as fichas de prescrição de treino pelos alunos participantes.

Quadro 81: Codificação aberta da atividade Produção de vídeos curtos: sobre as fichas
de prescrição de treino pelos alunos participantes
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Dados Brutos Coletados
As fichas de treino (20) foram montadas para serem seguidas em
uma ordem específica (19). Você tem que malhar o bíceps e depois
o treino de peito (31). Por isso, o mais indicado é o arranjo (19).
Por exemplo, quando uma pessoa está treinando algum
agrupamento muscular o fluxo sanguíneo está todo naquele
músculo e se ela mudar de treino o fluxo sanguíneo vai pra outro
músculo, fazendo com que perca efetividade no treino (31).
O conhecimento de Análise Combinatória (19) mais favorável para
o uso da prescrição da ficha de treino seria o caso do arranjo (21).
Porque o arranjo é onde a ordem importa (19) e nas fichas de treino
nós vimos (20) que a ordem do treino importa (21).
O sistema indicado para prescrição de fichas é o treinamento de
cada grupo muscular (27) como quando você for na academia, se
você for no dia de treinar peito o ideal é você malhar peito ombro
e tríceps porque são grupos que estão ligados (31).
Porque se você vai na academia e você treina por exemplo num dia
peito e no outro costas (31) você automaticamente vai treinar
vários grupos musculares dois dias seguidos (33).
E se você treina peito e costas em dois dias seguidos (31), você
está treinando duas vezes o ombro e duas vezes o tríceps, ou seja,
você vai causar um estresse muito grande nos músculos e talvez
ele não consiga se desenvolver (33).

Codificação Aberta
(Códigos preliminares)

(19) Pensamento
(raciocínio)
combinatório.

(20) Observação de
prescrições (fichas) de
treino.
(21) Conexão da
matemática com a
prática de atividades
físicas.
(27) Processos de
prescrição do treino.
(31) Programa de
treinamento.
(33) Pensamento críticoreflexivo.

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Após a conclusão da determinação dos códigos preliminares no processo de
codificação aberta dessa atividade, o professor-pesquisador realizou a codificação axial
para a determinação das categorias conceituais.

3.2.3.3.2.2. Codificação Axial dos Dados Coletados na Atividade Produção de Vídeos
Curtos: sobre as Fichas de Prescrição de Treino

O quadro 82 mostra o processo de codificação axial com relação à análise dos
vídeos produzidos pelos alunos participantes na atividade Produção de vídeos curtos:
sobre as fichas de prescrição de treino pelos alunos participantes.

Quadro 82: Codificação axial dos dados coletados na atividade Produção de vídeos
curtos: sobre as fichas de prescrição de treino pelos alunos participantes
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Codificação Aberta
(Códigos preliminares)
(20) Observação de prescrições (fichas) de treino.
(27) Processos de prescrição do treino.
(31) Programa de treinamento.
(19) Pensamento (raciocínio) combinatório.
(21) Conexão da matemática com a prática de
atividades físicas.
(33) Pensamento crítico-reflexivo.

Codificação Axial
(Categorias Conceituais)
Ambiente extraescolar da academia

Processo de Modelagem
Matemática

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Após a finalização das codificações aberta e axial dos dados coletados na atividade
Produção de vídeos curtos: sobre as fichas de prescrição de treino pelos alunos
participantes apresenta-se a análise dos dados brutos coletados na atividade Análise e
elaboração das fichas de treino pelos alunos participantes.

3.2.3.3.3. Análise dos Dados Brutos Coletados na Atividade: Análise e Elaboração
das Fichas de Prescrição de Treino

No encontro realizado no dia 13 de Novembro de 2018 foi aplicado a última
atividade do Bloco de Atividades 3: Fase intermediária – desenvolvimento da
modelagem. Esse encontro se iniciou com a solicitação do professor-pesquisador para que
os alunos participantes se reunissem nos mesmos que visitaram as academias, para a
realização das atividades propostas para esse encontro (Apêndice 16).
A análise das anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador
mostra que os 17 alunos participantes não conseguiram terminar a resolução de todas as
questões nesse encontro. Assim, autorizou-se que os alunos participantes terminassem
essas atividades em casa, entregando-as no dia 19 de Novembro de 2018. Essa análise
também mostra que 14 alunos participantes entregaram as atividades resolvidas no prazo
combinado enquanto 3 (três) realizaram a sua devolutiva no dia 20 de Novembro de 2018.
Continuando com essa fase analítica, as respostas dadas para a questão 1:
Considere que em um determinado dia da semana a academia possua somente (...)
determine a quantidade de equipes que podem ser compostas por esses amigos,
considerando o número de esteiras disponíveis. (...) Você utilizou algum conhecimento
de combinatória para resolver a questão anterior? Comente a sua resposta. mostram que
16 alunos participantes a resolveram corretamente.
Contudo, 1 (uma) aluna participante, F16, não comentou sobre qual raciocínio
combinatório foi utilizado para resolver essa questão. Assim, essa participante respondeu
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que “Sim, combinação”. A figura 105 mostra a resolução dessa questão pelo participante
M7.

Figura 105: Resolução da questão 1 da atividade Análise e Elaboração das Fichas de
Treino pelo participante M7.

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Por outro lado, 1 (um) aluno participante respondeu essa questão de maneira
errônea. Por exemplo, o participante M965 respondeu que “a quantidade de equipes que
podem ser formadas por esses amigos são quatro”. Ao explicar a sua resolução, esse
participante respondeu que não utilizou o conceito de combinatória, somente utilizou o
“raciocínio de duas pessoas para cada esteira”.
A análise das respostas dadas para a letra A da questão 2: É possível que todos os
alunos façam esses treinamentos sem que haja revezamento de aparelhos? Explique,
mostra que 11 alunos participantes a responderam corretamente, porém, não explicaram
a estratégia utilizada em sua resolução utilizando conceitos de Análise Combinatória. Por
exemplo, o participante M15 respondeu que “é impossível que todos os treinamentos
sejam feitos sem revezamento, uma vez que há mais alunos do que equipamentos”.
Essa análise também mostra que 4 (quatro) alunos participantes iniciaram o
desenvolvimento da questão, porém, não determinaram o resultado. Por outro lado, 2
(dois) alunos participantes não resolveram a letra A dessa questão. A figura 106 apresenta

65

Esse participante possui um déficit cognitivo, de acordo com o laudo médico apresentado pelos seus
responsáveis. Então, foi elaborado pela equipe pedagógica da escola, em que esse estudo foi realizado, em
conjunto com os professores das áreas de exatas, um Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) para esse
aluno, por apresentar limitações na área das exatas.
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a resolução da aluna participante F2 por meio da qual utilizou uma estratégia envolvendo
pensamento combinatório.
Figura 106: Resolução da letra A pela participante F2

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

A análise das respostas dadas para a letra B dessa questão: Considere que nesse
horário haja superlotação na academia, sendo necessário que os alunos revezem os
aparelhos, o que você sugere para minimizar e/ou resolver esse problema? Justifique,
mostra que todos os 17 alunos participantes responderam essa questão. O quadro 83
mostra as sugestões dadas por esses participantes, bem como a ocorrência dessas
respostas.
Quadro 83: Respostas dos participantes para a letra B da questão 2
Sugestões para minimizar e/ou resolver o problema da superlotação Participantes
nas academias
O revezamento de aparelhos, possibilitando todas as pessoas malharem.
8
Alterações na ficha de treino dos alunos, mudança de aparelhos e redução
4
no número de repetições.
Sugiro que as pessoas, enquanto esperam desocupar o aparelho façam
1
outros exercícios.
Aumentar o número de aparelhos na academia.
8
Trabalhar com treinos em circuito.
1
Estabelecer um limite de alunos.
5
Total
27
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

É importante ressaltar que, no quadro 84, as respostas dadas pelos 17 alunos
participantes totalizam 27 entradas, pois alguns participantes deram a mesma reposta para
essa questão, resultando, assim, em um total superior à quantidade de participantes dessa
pesquisa.
A análise das respostas dadas para a letra C dessa questão: Sabendo que essa
academia possui 5 (cinco) instrutores para auxiliar os alunos no salão de musculação,
no período considerado, determine a média de alunos por instrutor no horário
considerado, mostra que todos os 17 alunos participantes acertaram essa questão. A figura
107 mostra a resolução do participante M1 para essa questão.
Figura 107: Resolução da letra C pelo participante M1

284

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

A análise das respostas dadas pelos alunos participantes para a letra D dessa
questão: Tomando como referência o número de instrutores dessa academia e a média
de alunos que cada um deles atende, você acredita ser possível garantir um bom
atendimento nessa academia? Comente, mostra que todos os 17 (dezessete) alunos
participantes responderam essa questão. O quadro 84 mostra as repostas dadas pelos
alunos participantes desse estudo para a letra D dessa questão.

Quadro 84: Respostas dos alunos participantes para a letra D
F16: Eu acredito que é impossível se ter um bom atendimento nessa academia, visto que, a
média de alunos por instrutor é de 40 alunos.
F12: Acredito que não é possível obter um bom funcionamento nessa academia, a média de
alunos por instrutor é de 40 alunos, se tornando quase impossível que 1 pessoa consiga ajudar
40.
M1: Acho que o atendimento não é um dos melhores. Algumas semanas atrás visitamos uma
academia onde o dono disse que, cada instrutor deve atender em uma hora vinte pessoas que
estão malhando. Nós observamos que nessa academia eles [os instrutores] têm que atender
ao dobro de pessoas, deixando o trabalho de atendimento falho.
M5: Não, uma vez que enquanto um instrutor está com sua atenção voltada para um aluno
podem ter 20 no salão fazendo o mesmo exercício de forma errada. Isso pode levar esse aluno
a ter uma lesão muscular devido à má forma que executa o treino.
F20: Acredito que não, pois são poucos instrutores considerando a média dos alunos.
M13: Eu acredito que é impossível se ter um bom atendimento nessa academia, visto que a
média de alunos por instrutor é de 40 alunos. É, humanamente falando, bem difícil, quase
que impossível uma pessoa ajudar 40.
M15: É impossível garantir um bom atendimento, uma vez que um profissional seria capaz
de atender a no máximo 20 alunos, como vimos na visita à academia. E possível perceber
que a qualidade do serviço prestado por essa academia não é bom.
M3: Com essa média de alunos atendidos por cada instrutor nessa academia, acredito que
não será possível garantir um bom atendimento aos alunos uma vez que, com base na
entrevista que fizemos na academia, chegamos à conclusão de que cada instrutor consegue
atender no máximo a 20 alunos e, nessa academia a média é de 40.
F2: Não será possível já que só há um instrutor para cada 40 alunos.
F8: Sabendo que só existe um instrutor para cada 40 alunos, dificilmente terá um bom
atendimento para todos.
M11: Não, uma vez que a falta de instrutores, de equipamentos e rodízio influencia
fortemente na qualidade de atendimento.
F4: Não, pois com o grande número de alunos por instrutor, estes acabam por não conseguir
dar atenção e fiscalizar todos os alunos e, muitos desses acabam sem auxílio e fazendo
movimentos de forma errada.
M7: Não, uma vez que, ao comparar o cenário enunciado com o da academia visitada,
percebe-se uma diferente quantidade quanto ao número de instrutores. Na academia que
visitamos a média de alunos por instrutor é de 20 alunos para cada instrutor. Na academia
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apresentada no enunciado a média de alunos por instrutor é de 40 pra cada instrutor. Assim,
é válido discordar que tal academia em questão possa atender algum cliente bem.
M9: Não será possível garantir um bom atendimento, porque serão poucos instrutores para
muitos alunos na academia.
F10: Não, uma vez que é humanamente impossível uma única pessoa conseguir prestar um
bom atendimento à 40 pessoas.
F14: Tomando como referência o número de instrutores dessa academia e a média de alunos
que cada um deles atende, não é possível garantir um bom atendimento nessa academia uma
vez que, o atendimento seria péssimo, pois a quantidade de alunos é muito grande para um
instrutor atender.
F6: Não, uma vez que o instrutor não vai poder dar atenção a todos os alunos.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador.

Finalizando a fase analítica dessa atividade, a análise das respostas dadas pelos
alunos participantes para a letra E dessa questão: Baseado nas suas impressões da visita
a academia e nas discussões que foram realizadas em sala após a apresentação das
entrevistas com os instrutores de cada uma das academias, é possível afirmar que o
conhecimento matemático de Análise Combinatória se faz presente no universo das
academias? Justifique a sua resposta, mostra que todos os 17 alunos participantes a
responderam de acordo com as impressões que tiveram na atividade de visita às
academias.
Por exemplo, 2 (dois) alunos participantes responderam que a Análise Combinaria
não está presente nas atividades realizadas nas academias. Assim, a participante F14
discorreu que “baseado nas minhas impressões da visita a academia não é possível afirmar
que o conhecimento matemático de Análise Combinatória é presente no universo das
academias. O instrutor não usa do conhecimento de Análise Combinatória para construir
a ficha”.
Nesse direcionamento, a aluna participante F4 respondeu que a Análise
Combinatória não está presente no universo das academias, pois argumentou que “Ao
longo do trabalho tenho percebido que não. Se houvesse uma preocupação real com a
Análise Combinatória haveria pouco ou nada de revezamento nas academias”.
Por outro lado, a análise das repostas dadas para essa questão mostra que 3 (três)
alunos participantes afirmaram que o conhecimento de Análise Combinatória está
presente de uma maneira indireta no processo de prescrição das fichas de treino. Por
exemplo, a participante F20 respondeu que “sim, mas de maneira implícita, pois às vezes
a Análise Combinatória está presente mesmo que os profissionais não tenham
conhecimento”.
A anotação das observações registradas no diário de campo do professorpesquisador com relação às respostas dadas para essa questão mostra que 12 alunos

286
participantes responderam que a Análise Combinatória está presente na prescrição dos
treinos na modalidade de circuito. Por exemplo, o aluno participante M15 explicou que a
Análise Combinatória está presente nas academias “quando se quer pensar na ordem de
execução dos exercícios na ficha de treino”.
Continuando com o desenvolvimento dessa fase analítica, após a finalização da
apresentação dos dados e da análise das respostas dadas para a atividade: Análise e
elaboração das fichas de treino pelos alunos participantes, o professor-pesquisador
procedeu com a codificação aberta dos dados brutos coletados nesse instrumento.

3.2.3.3.3.1. Codificação Aberta dos Dados Coletados na Atividade: Análise e
Elaboração das Fichas de Prescrição de Treino pelos Alunos
Participantes

O quadro 85 mostra os códigos preliminares obtidos no processo de codificação
aberta com relação à análise das respostas dadas pelos alunos participantes desse estudo
às questões relacionadas com a atividade Análise e elaboração das fichas de treino pelos
alunos participantes.
Quadro 85: Codificação aberta da atividade Análise e elaboração das fichas de treino
pelos alunos participantes
Dados Brutos Coletados

𝐶6,4 =

6!
4!(6−4)!

=

6∙5∙4!
4!∙2!

Codificação Aberta
(Códigos preliminares)

=15 equipes (41).

Usei a fórmula de combinação simples, uma vez que a ordem dos
componentes das equipes não importa, já que o importante é
realizarem o treino (19). Fórmula cujo termo “n” corresponde ao
número de amigos e o termo “p” ao número de esteiras
disponíveis para eles usarem (40).
É impossível que todos os treinamentos sejam feitos sem
revezamento (43), uma vez que há mais alunos do que
equipamentos (33).

(16) Conexão com outras
áreas do conhecimento.

(19) Pensamento
(raciocínio)
combinatório.

2
2
2
2
(40).
∙
∙
∙
𝑆𝑢𝑝𝑖𝑛𝑜 𝑆𝑢𝑝. 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝐶𝑟𝑜𝑠𝑠𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑉𝑜𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑟𝑒𝑡𝑜

O revezamento de aparelhos, possibilitando todas as pessoas (20) Observação de
malharem (43). Alterações na ficha de treino dos alunos (20), prescrições (fichas) de
treino.
mudança de aparelhos e redução no número de repetições (43).
200 alunos: 5 coach = 40 alunos instruídos por cada instrutor (40).
Eu acredito que é impossível se ter um bom atendimento nessa
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academia (33), visto que a média de alunos por instrutor é de 40
alunos (29).
Algumas semanas atrás visitamos uma academia onde o dono
disse que cada instrutor deve atender em uma hora vinte pessoas
que estão malhando (29). Nós observamos que nessa academia
eles [os instrutores] têm que atender ao dobro de pessoas,
deixando o trabalho de atendimento falho (33).
Baseado nas minhas impressões da visita a academia não é
possível afirmar que o conhecimento matemático de Análise
Combinatória é presente no universo das academias (16). O
instrutor não usa do conhecimento de Análise Combinatória para
construir a ficha (21).
A Análise Combinatória pode ser utilizada como solução para o
problema de superlotação nas academias através do treino em
rodízio (21). Se houvesse uma preocupação real com a Análise
Combinatória haveria pouco ou nada de revezamento nas
academias (33).
Sim, mas de maneira implícita (16), pois às vezes a Análise
Combinatória está presente mesmo que os profissionais não
tenham conhecimento (21). A quantidade de equipes que podem
ser formadas por esses amigos são quatro (40). O raciocínio de
duas pessoas para cada esteira (19).
É impossível que todos os treinamentos sejam feitos sem
revezamento (20), uma vez que há mais alunos do que
equipamentos (33). Não será possível garantir um bom
atendimento (29) porque serão poucos instrutores para muitos
alunos na academia (33).

(21) Conexão da
matemática como a
prática de atividades
físicas.

(29) Papel do profissional
de educação física.

(33) Pensamento críticoreflexivo.

(40) Modelando
situações-problema.

(41) Elaborando modelos
matemáticos.

(43) Sistema de gestão
dos treinos.

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Concluída a determinação dos códigos preliminares no processo de codificação
aberta dessa atividade, foi realizada a codificação axial para a determinação das categorias
conceituais.

3.2.3.3.3.2. Codificação Axial dos Dados Coletados na Atividade: Análise e
Elaboração das Fichas de Prescrição de Treino pelos Alunos
Participantes

O quadro 86 mostra o processo de codificação axial com relação à análise das
respostas dadas pelos alunos participantes às questões da atividade Análise e elaboração
das fichas de treino pelos alunos participantes.

Quadro 86: Codificação axial dos dados coletados na atividade Análise e elaboração
das fichas de treino pelos alunos participantes
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Codificação Aberta
(Códigos preliminares)
(20) Observação de prescrições (fichas) de treino.
(29) Papel do profissional de educação física.
(43) Sistema de gestão dos treinos.
(16) Conexão com outras áreas do conhecimento.
(19) Pensamento (raciocínio) combinatório.
(21) Conexão da matemática como a prática de
atividades físicas.
(33) Pensamento crítico-reflexivo.
(40) Modelando situações-problema.
(41) Elaborando modelos matemáticos.

Codificação Axial
(Categorias Conceituais)
Ambiente extraescolar da academia

Processo de Modelagem
Matemática

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Após a finalização das codificações aberta e axial dos dados coletados na atividade
Análise e elaboração das fichas de treino pelos alunos participantes, apresenta-se a
análise dos dados brutos coletados no Bloco de Atividades 4: Fase Final – Apresentação
da Modelagem e entrega do relatório final.
3.2.3.4. Bloco de Atividades 4: Fase Final – Apresentação da Modelagem e Entrega
do Relatório Final de Modelagem
A aplicação do Bloco de Atividades 4: Fase Final – Apresentação da Modelagem
e Entrega do Relatório Final iniciou-se no dia 26 de Novembro de 2018, sendo finalizada
no dia 03 de Dezembro de 2018. Esse bloco foi composto pelo relatório final de
Modelagem Matemática e por sua apresentação pelos alunos participantes desse estudo.
A elaboração do relatório final se iniciou no encontro realizado do dia 26 de Novembro
de 201866, sendo finalizado no dia 27 de Novembro de 201867.

3.2.3.4.1. Análise dos Dados Brutos Coletados na Elaboração e Apresentação do
Relatório Final

O professor-pesquisador iniciou o encontro do dia 26 de Novembro de 2018
entregando para os alunos participantes um roteiro para auxiliá-los na elaboração do
relatório final da Modelagem Matemática (Apêndice 17). O quadro 87 apresenta alguns
trechos da explicação dada pelo professor-pesquisador sobre o roteiro para a elaboração
desse relatório.

66
67

Esse encontro foi realizado das 7:50h às 8:40h.
Esse encontro foi realizado das 7:00h às 7:50h.
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Quadro 87: Trechos da explicação sobre a elaboração do relatório final
Então, antes da gente formalizar o que é Análise Combinatória, vocês fizeram aquela folha de
atividades logo no início dos nossos trabalhos. Eu quero que vocês contem aí nesse momento
do relatório como é que foi essa experiência. Foi fácil, foi difícil? Vocês conseguiram fazer
as atividades, não conseguiram? Você recebeu ajuda, não recebeu? Eu quero que vocês
contem como é que foi essa experiência. A próxima etapa do relatório é a introdução ao tema
do projeto. Vocês se lembram que depois que fizeram a primeira atividade eu pedi para que
vocês fizessem uma pesquisa sobre o que é Análise Combinatória? Vocês trouxeram os
resultados para a sala. É isso que vocês devem contar. Eu quero que vocês contem como a
conversa com o professor de Educação Física ajudou na elaboração do questionário e na visita
às academias. Eu quero que vocês contem como foi essa visita. Depois, a gente analisou as
prescrições dos treinos. Eu quero que vocês contem como é que foi realizar essas atividades e
se vocês perceberam a presença do conhecimento de Análise Combinatória ao resolvê-las.
Comentem como esse trabalho contribuiu para que tivessem um olhar crítico sobre o
funcionamento de uma academia. Por exemplo, a quantidade de aparelhos para atender a
quantidade de clientes é o ideal? Os instrutores das academias conseguem prestar um
atendimento de qualidade aos seus clientes? Como as academias lidam com a questão da
segurança nos treinos?
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Após a explicação do roteiro, o professor-pesquisador apresentou para os alunos
participantes como seria realizada a apresentação desse relatório no dia 03 de Dezembro
de 2018. O quadro 88 apresenta alguns trechos do diálogo entre o professor-pesquisador
e os alunos participantes desse estudo.
Quadro 88: Trecho do diálogo do professor-pesquisador com os alunos participantes
sobre a apresentação do relatório final de modelagem
Professor-pesquisador: Pessoal, vamos falar sobre a apresentação que será realizada na
segunda-feira. Eu a marquei para às sete e vinte porque a gente chega às sete horas e dá
tempo da gente se organizar.
F10: Já é pra gente ir para o salão, né?
Professor-pesquisador: A gente vai se encontrar aqui na sala. Vai ter uma banca avaliando
os trabalhos Além de assistirem a apresentação eles preencherão uma ficha de avaliação do
grupo e após essa apresentação, eles poderão fazer perguntas sobre o trabalho. Fiquem
tranquilos! O que eles querem é conhecer o trabalho e vocês esclarecerão dúvidas.
M13: E quem vai estar nessa banca?
Professor-pesquisador: Eu convidei a nossa diretora pedagógica e supervisora, dois
professores seus, os instrutores que vocês entrevistaram e o professor de Educação Física
participante. Os alunos do primeiro ano do Ensino Médio também assistirão a apresentação.
F20: Nossa! F6: Ah, eu vou ficar nervosa na hora!
Professor-pesquisador: Não precisa disso, não é? Sugiro que vocês façam slides no Power
Point para ajudar na apresentação. Cada grupo terá vinte minutos para apresentar o seu
trabalho. Após a apresentação, os componentes da banca terão dez minutos para fazerem as
suas considerações e os seus questionamentos para cada grupo.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador.

Terminada as explicações, o professor-pesquisador disponibilizou os 20 minutos
restantes desse encontro para que os alunos participantes iniciassem, em seus grupos, a
elaboração do relatório final. Então, no encontro realizado no dia 27 de Novembro de
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2018, esses participantes continuaram com a elaboração de seus relatórios, em seus
respectivos grupos.
Em seguida, o professor-pesquisador realizou um sorteio para definir a ordem de
apresentação dos grupos para o encontro que se realizou no dia 03 de Dezembro de 2018.
Para esse sorteio, o professor-pesquisador escreveu os números 1 (um), 2 (dois) e 3 (três)
em pedaços de papel, colocando-os em um saquinho de papel. No quadro, o professorpesquisador associou o grupo Hexa ao número 1, o grupo Esquadrão da Matemática ao
número 2 e o grupo Federal68 ao número 3.
Para realizar o sorteio, o professor-pesquisador convidou os participantes M9, F10
e M5 para retirarem os números. O participante M9 foi o primeiro a retirar o número, logo
em seguida foi a vez da participante F10 e por último o participante M5. De acordo com
o sorteio ficou estabelecido a ordem de apresentação: em primeiro lugar o grupo Federal,
em seguida o grupo Hexa e, para encerrar, o grupo Esquadrão da Matemática.
Contudo, os alunos participantes não concluíram a elaboração do relatório nesse
encontro, assim, esses participantes terminaram a elaboração desse relatório em horário
extraclasse, enviando-o para o professor-pesquisador, no dia 01 de Dezembro de 2018,
via grupo WhatsApp. O professor-pesquisador avaliou os relatórios juntamente com os
slides do PowerPoint que foram utilizados para a apresentação de cada relatório.
Essa análise também mostra que todos os participantes cumpriram o prazo
combinado para a entrega do relatório final e dos slides do PowerPoint na data
previamente combinada. Todos os relatórios foram analisados pelo professorpesquisador, sendo que atenderam às recomendações para a sua elaboração. Contudo,
algumas correções de formatação foram sugeridas para a revisão final desses documentos
pelos alunos participantes desse estudo.
No dia 02 de Dezembro de 2018, o professor-pesquisador retornou os pareceres
dos relatórios finais e dos slides do PowerPoint para os alunos participantes por meio de
mensagem privada no WhatsApp. Algumas orientações também foram postadas com
relação ao encontro para a apresentação dos trabalhos. As figuras 108 e 109 mostram as
orientações postadas pelo professor-pesquisador no grupo do WhatsApp.
Figura 108: Orientações dadas pelo professor-pesquisador sobre o encontro do dia 03 de
Dezembro de 2018
68

O professor-pesquisador explicou para os alunos participantes que ao retirar um número haveria a
necessidade de associar esse número ao seu respectivo grupo. Por exemplo, se o participante M15 fosse o
primeiro a retirar o número e no momento da sua escolha retirasse o número 3, significaria que o primeiro
grupo a realizar a apresentação seria o Federal.
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Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Figura 109: Algumas orientações sobre a apresentação do relatório final

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador
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No encontro realizado no dia 03 de Dezembro de 2018, os alunos participantes de
cada grupo apresentaram o relatório final69 de Modelagem Matemática. Esse encontro foi
realizado em um dos salões multimídias70 da escola, no período das 7:20h às 9:20h.
O professor-pesquisador, a supervisora pedagógica do Ensino Médio, 2 (dois)
professores do Ensino Médio, o professor de Educação Física participante desse estudo e
um instrutor de uma das academias visitadas participaram desse encontro ao comporem
a banca avaliadora dos relatórios finais. Os alunos do 1º ano do Ensino Médio71 da escola
também foram convidados para assistirem às apresentações A figura 110 mostra os
participantes da banca avaliadora.
Figura 110: Banca avaliadora dos relatórios finais de modelagem

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Em seguida, foi entregue para os participantes da banca, para os alunos
participantes e para os alunos do 1º ano do Ensino Médio as fichas para avaliação das
apresentações e do relatório final da Modelagem Matemática (Apêndice 18). É importante
ressaltar que, nessa pesquisa, foram consideradas somente as avaliações dadas pelos
alunos participantes e pelo professor de Educação Física participante, pois constituem a
população desse estudo.
Com relação à apresentação dos relatórios, o professor-pesquisador iniciou o
encontro agradecendo a presença dos componentes da banca avaliadora, dos alunos
participantes e dos alunos do 1º ano do Ensino Médio, que aceitaram o convite para
assistirem as apresentações dos trabalhos e contribuírem com o processo avaliativo dessas
apresentações.

69

Um participante de cada grupo entregou o relatório ao professor-pesquisador logo após a sua
apresentação.
70
Os alunos participantes utilizaram o Datashow para projetar os slides, que foram elaborados com recortes
de informações contidas no relatório final de modelagem.
71
Os alunos do 1º ano do Ensino Médio assistiram à apresentação dos relatórios finais de modelagem a
convite do pesquisador que também é o professor dessa turma.
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Posteriormente, o professor-pesquisador apresentou como seria realizada a
dinâmica desse encontro e apresentou brevemente os relatórios que foram elaborados
pelos alunos participantes em cada grupo. O quadro 89 apresenta algumas falas do
professor-pesquisador sobre os relatórios finais de modelagem.
Quadro 89: Algumas informações sobre a apresentação dos relatórios finais de
Modelagem Matemática
Professor-pesquisador: Cada grupo terá uma média vinte minutos para apresentar o seu
trabalho. Depois disso, os componentes da mesa poderão fazer perguntas sobre o trabalho,
para esclarecer alguns pontos, fazer as considerações e todos vocês (dirigindo-se aos alunos
participantes e aos alunos do 1º ano do Ensino Médio) assim como os membros da banca,
vão avaliar as apresentações preenchendo as fichas de avaliação que vocês receberam. Façam
essa avaliação com zelo! Para os alunos do primeiro ano que não conhecem esse trabalho
realizado pelos alunos do segundo ano do Ensino Médio, que trabalho foi esse? (uma breve
pausa) Os alunos do 2º ano realizaram várias atividades nesse trabalho, eles vão apresentar
para vocês daqui a pouco! Uma das tarefas realizadas foi a visita a uma academia escolhida
por eles, em que entrevistaram os instrutores com o objetivo de entender o funcionamento
de uma academia e verificar se havia indícios do conhecimento matemático de Análise
Combinatória na prescrição das fichas de treino.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador.

Em seguida, o professor-pesquisador convidou os alunos participantes do grupo
Federal para iniciarem a sua apresentação. O quadro 90 mostra alguns trechos da
apresentação realizada pelos participantes desse grupo.
Quadro 90: Apresentação da modelagem pelos participantes do grupo Federal
M13: Bom dia banca! Nós fizemos um trabalho sobre Modelagem Matemática, realizando
pesquisas sobre Análise Combinatória. Mais especificamente se ela está presente nas
academias. O nosso grupo se chama Federal. (O participante apresenta para os componentes
da banca cada um dos componentes do seu grupo).
F10: Bem gente, antes do [professor-pesquisador] explicar o que é Análise Combinatória e
seus conceitos, ele levou para gente questões para resolver com base no conhecimento tácito,
que é através da nossa experiência da vida mesmo, de nossa vivência. Encontrou algumas
dificuldades pra resolver, mas conseguimos resolver grande parte das questões.
F12: Bem, depois que ele passou essa lista de exercícios pra gente, ele pediu que a gente
fizesse uma pesquisa a respeito da Análise Combinatória. E o que é Análise Combinatória?
Ela surgiu por volta do século dezessete e foi descoberta pela necessidade de tentar descobrir
a possibilidade de se ganhar um jogo de azar. Depois que essa pesquisa foi feita, a gente foi
capaz de entender realmente o que é a Análise Combinatória e as suas fórmulas.
F10: Aí assim, depois veio a fase da sistematização dos conceitos. Cada grupo apresentou
para os colegas e para o [professor-pesquisador] o que a gente tinha pesquisado. Aí, o
[professor-pesquisador] escreveu um monte de coisa no quadro. Aí, depois dessa etapa da
sistematização dos conceitos, o [professor-pesquisador] passou umas atividades no livro pra
gente resolver. Tivemos algumas dificuldades, mas a partir das aulas fomos melhorando.
M13: Aqui nós temos um quadro mostrando as fórmulas da Análise Combinatória que nós
utilizamos no trabalho, que são o princípio multiplicativo, o princípio fundamental da
contagem, permutação simples, permutação com repetição, combinação e o arranjo.
F12: No dia vinte do nove a gente teve a oportunidade de encontrar com o [professor de
educação física participante]. Ele conversou com a gente a respeito das variáveis que se tem
que considerar para montar um treino na academia e falou pra gente também a respeito do
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Colégio Americano de Medicina Esportiva, que a maioria das academias se baseava nesse
colégio para fazer as prescrições de treino. Aí, ele explicou para gente como funciona a
prescrição de treino, a sua construção tendo como base o interesse do aluno, se é
cardiovascular, se é perda de peso e por aí vai.
F16: Depois que tivemos esse encontro com o professor [de educação física participante],
começamos a nos preparar para as visitas as academias. Em uma das aulas a tarde o
[professor-pesquisador] levou um questionário com algumas alternativas de perguntas que
nós poderíamos usar ou não. Aí, nós acrescentamos as nossas perguntas. Todos os grupos
criaram perguntas além das que o [professor-pesquisador] trouxe. Eu me lembro que nós nos
sentamos todos juntos, em círculo e elaboramos juntos o questionário, um questionário que
seria único para todos. Nós pegamos as perguntas [elaboradas por todos os grupos], juntamos
e separamos por tema. Perguntas sobre [como acontece] a avaliação inicial, sobre a prescrição
do treino, sobre a quantidade de equipamentos para o treino de cada agrupamento muscular
e sobre o rodízio de aparelhos dentro da academia.
F6: Após elaborarmos esse questionário de visita às academias, fomos a academia e fomos
atendidos [por um instrutor]. Ele nos tirou várias dúvidas sobre o que eram séries três de
quinze, se é tipo uma regra para todo mundo e porque ela é muito utilizada. Ele explicou
também para que serve cada aparelho [no salão de musculação], qual parte do corpo ele
atende e, nos mostrou uma ficha de treino de uma aluna das alunas da academia.
M13: Sobre essas séries três por quinze é porque em algumas academias a gente chega e vê
que eles usam essas séries três por quinze, mas isso não é regra, é igual o [instrutor] explicou
pra gente. Se a pessoa quiser ganhar mais massa muscular ela pode escolher fazer menos
séries com mais peso ou fazer mais séries com menos peso. Então isso varia, não é uma regra
que tem que seguir [O participante mostra as fotos da visita à academia e comenta sobre o
espaço da academia]. É interessante comentar, eu não sei se vocês já entraram na [academia
que visitamos], mas lá o espaço é muito organizado. No meio quando você entra tem a
recepção, que divide a parte da musculação que é a esquerda e a parte da aeróbica que é à
direita. Aí, entre essa recepção tem um corredor de cerâmica branca que é onde os alunos
trafegam, pra não correr o problema de congestionamentos no deslocamento pela academia.
Nesse espaço as pessoas são proibidas de ficar paradas, porque lá é um lugar de circulação.
Isso aí (referindo-se a uma das fotos) é um computador que fica lá fundo, lá perto dos
banheiros. Eles têm um computador em que os alunos podem consultar qual é treino que ele
tem naquele dia. Vamos supor, o instrutor faz a ficha de treino e aí o aluno entra lá, imprime
o treino e vê o que ele tem que fazer.
F14: Após a entrevista, nós fomos incumbidos de pegar tudo o que o instrutor nos passou e
colocarmos isso no papel. Na hora lá da entrevista a gente não consegue perceber os detalhes
do que ele falou, a gente acaba se perdendo porque vai olhando pra tudo. Achamos muito boa
essa atividade de transcrever a entrevista porque quando a gente ouve, a gente percebe outras
coisas que não observamos lá na hora da visita. E nesse momento da transcrição. aí sim. nós
tivemos a certeza de que a Análise Combinatória realmente pode estar presente nas
academias.
M13: O [professor-pesquisador] pediu para gente resolver algumas atividades em grupo com
base na Análise Combinatória. Mesmo tendo aprendido as fórmulas com os exemplos, a gente
encontrou dificuldades. Mas resolvemos as atividades que conseguimos.
F16: Continuando, nós tivemos uma nova atividade do trabalho em que o [professorpesquisador] passou pra gente três vídeos, das dicas do Laércio. O Laércio é um personal e
ele tem um canal no YouTube e dá dicas sobre academia. Aí, [o professor-pesquisador] passou
três vídeos pra gente assistir. Em cada vídeo tinha duas perguntas para gente responder. A
partir dessas perguntas a gente tinha que gravar um vídeo para respondê-las. No nosso grupo
a gente separou, como são seis componentes, a gente separou cada um respondeu uma
pergunta. Os vídeos que o professor passou eram muito explicativos, dava pra gente entender
direitinho. Essa atividade contribuiu muito para a nossa aprendizagem e para a nossa crítica
para olhar para os possíveis treinos na academia.
F6: Ao finalizar o projeto sobre Análise Combinatória nós podemos perceber que ela está
presente em nosso cotidiano, porque tipo quando a gente vai escolher uma roupa e, nos treinos
das academias também ela pode estar presente.
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Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

A figura 111 mostra alguns momentos da apresentação dos alunos participantes
do grupo Federal.
Figura 111: Alguns momentos da apresentação final dos trabalhos de modelagem do
grupo Federal

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador.

Após a apresentação dos participantes grupo Federal, o professor-pesquisador
abriu espaço para que os membros da banca realizassem as suas considerações e/ou
questionamentos. O quadro 91 apresenta as considerações elaboradas pelo professor de
educação física participante com relação a apresentação realizada pelos participantes
desse grupo.
Quadro 91: Considerações realizadas pelo professor de educação física participante com
relação ao relatório final do grupo Federal
P1: Primeiro eu gostaria de parabenizar ao grupo. É uma honra para mim poder compor esse
cenário. Tive aqui aquele dia [referindo-se a encontro do dia 20 de Setembro de 2018], foi
uma interação muito legal mesmo. E agora, vendo o resultado que vocês vislumbraram lá na
realidade, a gente fica feliz. Esse exercício [referindo-se ao trabalho realizado] é um exercício
muito comum no meio universitário, com um nível de cobrança. Essa exposição de conteúdo,
de resultado de pesquisa, isso é algo muito frequente [no meio universitário]. Eu fico muito
feliz de ver que vocês estão aqui no processo de ensino médio e já demonstram esse
comportamento tão interessante, que vai ajudar vocês bastante na próxima etapa [no ensino
superior]. Acredito que o ensino superior é uma via final comum praticamente para todos
vocês. Então assim, parabéns, bacana demais! Estou percebendo que a Análise Combinatória
te mostra as possibilidades, não é? Os eventos, como eles podem se arranjar num universo
onde as variáveis se influenciam. A questão é que o trabalho da musculação dentro da
academia é uma prática historicamente construída. Se a gente pensar no esporte que desde mil
oitocentos e noventa e seis, com o retorno dos jogos olímpicos da era moderna, com a
quantidade de recursos de conhecimento que aquelas pessoas tinham, o processo de
treinamento foi melhorando, ele foi melhorando a partir daquilo que deu certo. Então, por um
lado, hoje a gente tem a crítica da comodidade! Por que eles não usam as possibilidades que
a Análise Combinatória oferece para combinar variáveis de outras formas, para poder gerar
efeito de treinamento? Essa é uma pergunta! Mas é fato que a musculação enquanto fator
social ela se estabelece historicamente em torno de práticas que vão dando certo. E o tipo de
prática que influencia muito é a prática de uma modalidade esportiva chamada de body
building. Vocês conhecem? Já ouviram essa palavra, body building? Sabem o que é body
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building? (breve pausa) O fisiculturismo, aquele esporte que os atletas ficam extremamente
musculosos, um tipo físico que governa muita a mente, povoa muito a nossa mente, o nosso
imaginário na mídia e na publicidade. Quase todo mundo que acessa a academia quer ficar o
body building, e isso está mudando agora, mas, muita gente que vai pra academia vai ser
atendido por um instrutor que acha que todo mundo tem que treinar para ser um [referindo-se
a ser um body building]. Então, as práticas tendem a se desenvolver em torno das mesmas
variáveis, das mesmas combinações, tendo em vista os objetivos que são semelhantes (fazendo
uma crítica aos modelos de prescrição). Agora, as pessoas que vão lá são diferentes. Então,
eu acredito que a Análise Combinatória abre um campo aí para criticar inclusive, mas
sobretudo para educação física repensar, será que tem outras formas de combinar variáveis
dentro da prescrição de treinamento que me permite respeitar as diferenças e atender a outros
objetivos? Não precisa ser tudo reduzido em três séries de quinze. Mas isso já mudou muito!
Eu acredito que tem muita pouca gente que acredita nisso até hoje. Às vezes, faz por uma
questão de conveniência do sistema, é uma prática social história. Se você falar para uma
pessoa fazer menos [séries e repetições] que ela faz por exemplo, ela vai lá no gerente da
academia e fala: olha, o instrutor está querendo que eu faça pouquinho, me segura aqui vinte
minutos e me manda embora pra casa. Isso pode até ter alguma relevância, mas, socialmente,
as pessoas querem ficar uma hora, uma hora e meia. Mas, muito bom! Fico feliz de ver a
apresentação de vocês.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Depois das considerações dos membros da banca, o professor-pesquisador
convidou os alunos participantes do grupo Hexa para iniciarem a sua apresentação. A
figura 112 mostra a apresentação de alguns alunos participantes do Grupo Hexa.
Figura 112: Apresentação do trabalho de modelagem pelo grupo Hexa

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

O quadro 92 apresenta alguns trechos das falas dos participantes do grupo Hexa
durante a apresentação do relatório final de Modelagem Matemática.
Quadro 92: Trechos da apresentação do relatório final de modelagem pelos alunos
participantes do grupo Hexa
M15: Nosso grupo é o grupo Hexa. (O participante apresentou cada um dos membros do grupo
para os presentes).
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M3: Investigação do conhecimento prévio. Bom o [professor-pesquisador] propôs esse
trabalho para gente, de ver a presença da Análise Combinatória nas academias. Só que para
isso a gente precisava de antes conhecer um pouco sobre a Análise Combinatória. Para isso,
ele [professor-pesquisador] escolheu passar alguns exercícios pra gente, para [verificar] que
sem os conhecimentos da fórmula de combinatória a gente ia conseguir resolver. O nosso
grupo achou bastante difícil porque a gente não sabia resolver direito. Mas conseguimos
resolver através do raciocínio lógico algumas questões (breve pausa). Depois desse exercício,
na introdução ainda do trabalho, ele nos passou uma pesquisa sobre o que é Análise
Combinatória, a sua história e a sua presença no cotidiano. Nela, nós descobrimos que a
combinatória é o ramo da matemática que estuda as possibilidades de alguma coisa acontecer
e ela surgiu mediante a necessidade de calcular a probabilidade num jogo de azar. No
cotidiano ela está presente nas possibilidades de números de placas de um carro, nos
resultados de uma partida de futebol, nas senhas de banco e nas academias também (breve
pausa). Após a pesquisa, nós sistematizamos alguns conceitos fundamentais que utilizamos
durante o trabalho.
M15: Acrescentando mais um pouquinho sobre a Análise Combinatória, a Análise
Combinatória tem três, vamos colocar assim, três ramificações principais que seria: o arranjo,
a combinação e a permutação. Mas o que é o arranjo? O arranjo vai ser aquele estudo que
você vai resolver um problema em que a ordem vai importar. Tem a combinação que seria
você combinar uma coisa que a ordem não importa. E a permutação que seria somente a troca
das palavras. Troca das palavras não, troca das coisas. Como por exemplo na biologia a gente
estuda também a permutação dos genes.
M1: Após a pesquisa que a gente fez sobre o que é Análise Combinatória nós juntos com o
professor realizamos a sistematização dos conceitos. Após essa sistematização dos conceitos
a gente fez alguns exercícios igual a gente fez lá no início, só que agora a gente já tinha né a
noção dos conceitos. E foi muito mais fácil do que a primeira atividade (breve pausa). No dia
vinte nove encontramos com o professor [de educação física participante], que nos explicou
como é criado uma ficha de treino. Ele disse que a maioria das academias segue o modelo do
Colégio Americano. Ele também disse que não tem um número específico de repetições e
séries que seja considerado o certo a se fazer. Ele disse que quando um profissional vai fazer
uma ficha ele tem que acompanhar de perto o aluno para fazer um treino mais correto possível
para esse aluno.
M15: Uma coisa que agregou muito o conhecimento foi quando [o professor de educação
física participante] falou sobre o peso e o esforço. Foi muito interessante porque às vezes tem
gente que fica com vergonha de fazer o exercício sem peso pensando no que os outros
(referindo-se a pessoas na academia) vão achar, mas às vezes, o resultado no final vai ser o
mesmo ou até melhor.
M11: Bom, no dia dezesseis de outubro nos reunimos numa aula a tarde e cada grupo foi
responsável de criar entre quinze e vinte e cinco questões (referindo-se à elaboração das
questões do questionário para visita às academias). Dentro dessas, foram escolhidas três de
cada grupo. Aí, o [professor-pesquisador] foi no quadro e com o consenso de todos foram
escolhidas dez perguntas ao todo. Essas dez questões serviram de base para a entrevista nas
academias (breve pausa). Nós visitamos a academia (referindo-se a uma academia que possui
sede no mesmo bairro da escola) porque de fato era mais perto para todos. Chegando lá, nós
fomos muito bem recebidos por um dos sócios fundadores. Nos posicionamos em meio aos
diversos equipamentos e aí começamos a fazer as perguntas do questionário. Depois da
entrevista, nós tivemos um momento de conversa que esclareceu algumas dúvidas que nós
tínhamos. Em geral, a visita foi de enorme contribuição para o melhor entendimento da
matéria de Análise Combinatória. Também foi de excelente aspecto para conhecer o
funcionamento das academias.
M5: Eu vou explicar sobre a transcrição. A gente foi para academia mais ou menos com um
pré-entendimento do que a gente ia fazer lá, o que a gente ia perguntar. Então, a gente, como
foi falado já, com algumas coisas que a gente queria saber para verificar se tinha ou não a
Análise Combinatória na academia. Quando a gente chegou lá, uma das perguntas que a gente
fez foi se tinha ou não a presença da Análise Combinatória ali na academia. Perguntamos
também se ele tinha estudado na faculdade sobre Análise Combinatória como meio para
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ajudar na academia (breve pausa). Ele respondeu que não (referindo-se ao instrutor
entrevistado), que não tinha estudado. Ele tinha estudado matemática na faculdade, mas
superficialmente. Ele disse que não usava diretamente o conteúdo de Análise Combinatória
na academia. Ou seja, ele falou que se existisse a Análise Combinatória na academia não seria
com vontade dele, por exemplo, a Análise Combinatória surgiria ali de forma indireta (breve
pausa). Aí, depois, o [professor-pesquisador] passou mais alguns blocos de atividades. Na
minha opinião, tinha algumas questões fáceis e outras difíceis, porque eu não consegui fazer
pelas fórmulas. Eu não entendi muito o uso das fórmulas. Mas no nosso grupo teve gente que
conseguiu fazer pela lógica e o [participante M7] conseguiu entender mais pela fórmula então,
ele mexeu mais com a fórmula. No final das atividades a gente entendeu que tem sim a Análise
Combinatória nas academias, mas de forma involuntária.
M7: Quando a gente gravou, a gente recebeu uns vídeos do Laércio e por meio das questões
que nos passaram, a gente tinha que responder o que a gente tinha entendido sobre os vídeos.
Aí, os vídeos que assistimos conferiram alguns conhecimentos que não sabíamos antes, que a
ordem importa no momento de fazer o exercício. Por quê? Se a gente fizer os exercícios ali
na hora do treino em qualquer ordem pode acabar provocando um problema no músculo, por
exemplo. Então, a gente tem sempre que fazer a ordem certa. Isso lembra qual conceito pra
gente na Análise Combinatória? Lembra arranjo, pois a ordem importa. (O participante
apresentou um slide onde é mostrado a fórmula de arranjo).
M15: O que seria essa exclamaçãozinha aí (referindo-se a fórmula de arranjo no slide)? Eu
também tinha muita dúvida no início. Essa exclamação seria tipo assim, se você tiver oito
exclamação vai ser oito vezes sete vezes seis vezes cinco vezes quatro vezes três vezes dois
vezes um. Isso se chama fatorial. (O participante explica como operar com essa fórmula).
M7: Essa fórmula é muito parecida com a do arranjo (referindo-se a fórmula de combinação
apresentada em um dos slides), porém o seu resultado é menor que o do arranjo. Todos podem
perceber que aqui está sendo dividido por p fatorial. Ou seja, vamos supor aqui todos os
valores venham a ser números inteiros, na verdade tem que ser naturais porque não existe
fatorial de número negativo. Portanto, esse p aqui vai diminuir o valor do resultado. O que
isso quer dizer? Isso aqui é um arranjo dividido pela permutação de p (breve pausa). Sobre a
Análise Combinatória, entre as diversas atividades que o [professor-pesquisador] passou pra
gente, a gente tinha que inicialmente usar a lógica para depois, por meio dos conhecimentos
que a gente foi adquirindo nesse trabalho de Modelagem Matemática podermos chegar nas
fórmulas (breve pausa). Sobre o problema de congestionamento nas academias, chegamos à
conclusão que, uma forma de resolver esse problema é promover treinamentos em circuito,
onde todos exercitam-se sem ficar ociosos. No circuito você não tem pessoas ociosas, todo
mundo está treinando num aparelho diferente então, não acontece o congestionamento.
M15: Bem, considerações finais do nosso trabalho. Com tudo o que fizemos nesse trabalho
nós pudemos perceber que tem Análise Combinatória sim nas academias, de várias maneiras,
principalmente se a gente pensa na ordem dos treinos (breve pausa). Eu acho que essa forma
diferente que a gente foi aprender Análise Combinatória, visitando as academias, fazendo os
vídeos e trabalhando as atividades antes da gente conhecer o que é Análise Combinatória,
facilitou muito mais o nosso jeito de aprender do que ficar só sentado lá na sala. A gente
interagiu mais e conheceu a história da Análise Combinatória.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

As figuras 113 e 114 mostram os slides utilizados pelos participantes M15 e M7
do grupo Hexa, ao comentarem e explicarem sobre como operar com as fórmulas de
arranjo e combinação.

Figura 113: Slide utilizado pelo participante M15 ao explicar a fórmula de arranjo
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Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Figura 114: Slide utilizado pelo participante M7 ao comentar sobre o conceito de
combinação

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Após a conclusão da apresentação dos alunos participantes, o professorpesquisador solicitou que os membros da banca realizassem as suas perguntas e/ou
considerações sobre o relatório final apresentado. O quadro 93 apresenta os comentários
e considerações realizadas pelo professor de educação física participante.
Quadro 93: Algumas considerações elaboradas pelo professor de educação física
participante com relação ao relatório final apresentado pelos alunos participantes do
grupo Hexa
P1: Estou percebendo a compreensão da Análise Combinatória na fala de vocês sobre dois
aspectos. Está claro para mim a gestão dos recursos que a academia tem, o número de
equipamentos para o número de pessoas que utilizam. Aí, a Análise Combinatória te permite
sim, lançar um olhar mais objetivo sobre como você pode controlar esse processo. O método
de circuito, por exemplo, que você citou (dirigindo-se ao participante M7) é uma forma
realmente de você otimizar o uso do espaço ali no momento que você tem muita gente
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treinando (pausa breve). O método de circuito é interessante, mas você não consegue
sincronizar os tempos dentro de uma academia. Primeiro, que cada um [referindo-se aos
alunos de uma academia] chega na hora que quer, né? Na sala de musculação é assim! Na
aula coletiva, na hora o professor está lá e está todo mundo lá. Mas aqui embaixo, na sala de
musculação, o anacronismo de tempo é muito grande, tem gente entrando e saindo o tempo
todo. E cada pessoa, a priori, vai fazer algo que não necessariamente tem que ser igual ao
que o outro está fazendo. Você parte do pressuposto de que a necessidade é diferente. Então,
quando a gente pensa em Análise Combinatória, eu acho que a gente deveria evitar [a sua
aplicação] pelo menos para a academia, porque não dá para pensar em sincronismo [no
momento de executar os treinos]. Essa é a primeira questão que eu gostaria de levantar. Uma
outra questão que eu gostaria de levantar, quando vocês forem para uma universidade vocês
vão ver, depende do futuro, da vida de mercado de trabalho, executando um papel social,
trabalhando com alguma coisa vocês vão perceber que o mercado de trabalho se reveste de
uma característica muito pragmática. Nas universidades, principalmente aquelas que não tem
uma proposta de pesquisa científica tão amadurecida, vocês vão aprender um fazer que na
sua grande maioria é técnico, você vai aprender é modelos. É o que nós temos nas academias,
no campo da educação física que não o distingue de outros campos, você tem modelos. Você
tem processos mais ou menos estruturados que estão sendo aperfeiçoados, mas que não
fogem muito. Eu acho que a Análise Combinatória nesse momento é a possibilidade de você
criar perguntas e eventualmente você encontrar outros caminhos, enriquecendo o processo.
Isso demanda uma autonomia muito grande de quem está ali trabalhando [pausa breve].
Quando vocês começaram a explicar o processo da Análise Combinatória no seu aspecto
matemático, vocês lançam para fora desse universo [daqueles que sabem matemática] quase
que noventa por cento das pessoas. Fatorial, combinação, n fatorial que divide n menos p
fatorial, que negócio é esse? No mercado de trabalho [das academias] as soluções são menos
reflexivas e mais incisivas. Essa é uma prática grave, porque reduz a prática profissional
[adotadas em muitas academias] a tratar todo mundo da mesma forma [pausa breve]. Aí, eu
volto na questão da pesquisa, fazer as perguntas que vocês fizeram para elaborar esse
trabalho faz toda a diferença! Envolver-se com pesquisa, fazer perguntas, problematizar em
cima daquilo que está dado é muito importante. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns
por essas inquietações.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador.

Finalizando o momento de apresentações, o professor-pesquisador convidou os
alunos participantes do grupo Esquadrão da Matemática a apresentarem as suas
experiências que foram relatadas em seu relatório final de modelagem. A figura 115
mostra um dos momentos da apresentação dos participantes desse grupo.

Figura 115: Apresentação do trabalho de modelagem pelo grupo Esquadrão da
Matemática
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Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador.

O quadro 94 exibe alguns trechos da apresentação realizada pelos alunos
participantes desse grupo.

Quadro 94: Apresentação do relatório final de modelagem realizado pelos participantes
do grupo Esquadrão da Matemática
F2: A primeira atividade que fizemos nesse trabalho foi uma folha de atividades que o
[professor-pesquisador] passou pra gente. No início [do trabalho] a gente ainda não tinha
conhecimento sobre as fórmulas. Tipo, a maioria do nosso grupo conseguiu fazer as atividades.
Alguns já tinham visto o assunto [da Análise Combinatória] em vídeo aulas. Mas o foco
mesmo nesse momento é que a gente conseguisse resolver por raciocínio.
F20: Sobre a história da Análise Combinatória, ela surgiu no século dezessete para calcular as
possibilidades de ganhar em jogos de azar. A partir dessa pesquisa que o [professorpesquisador] passou pra gente, ficou claro o conceito de Análise Combinatória, que é um
conjunto de procedimentos que possibilita a construção de grupos distintos com números
finitos sobre certas circunstâncias. Nós descobrimos também que a Análise Combinatória não
está só na escola, ela está no cotidiano tanto no jogo de loterias, na combinação de horários
escolares, como também quando você vai montar um look [combinação do que se vestir] por
exemplo. E aí a Análise Combinatória resolve para você a quantidade de looks que você podia
vestir. E aí a gente colocou aqui (referindo-se ao slide), que a gente também entendeu nesse
dia [que fizemos a pesquisa] as fórmulas e os macetes para poder lembrar delas de uma
maneira mais fácil (pausa breve). Depois dessa atividade a gente teve uma aula para a
sistematização dos conceitos. Foi feito um resumo dos conceitos com toda a turma. Depois
que nós apresentamos os resultados das pesquisas nós montamos junto com o [professorpesquisador] um resumo dos conceitos. Aí, o [professor-pesquisador] colocou algumas
fórmulas e apresentou a fórmula do arranjo que é n fatorial, o n significa tudo o que eu tenho,
sobre n menos p fatorial. O p significa as possibilidades. Então, é assim, você vai usar o arranjo
quando a ordem importar naquilo que você quer resolver. Aí, tem a combinação, que é n
fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial. A ordem na combinação não vai importar
(pausa breve). Isso é que confunde na hora de resolver porque é uma palavrinha ou outra na
hora do exercício que você vai perceber se a ordem vai importar ou não. A permutação simples
é só igual a n fatorial. É igual ao que o participante M15 disse (referindo-se à apresentação do
grupo Hexa): cinco fatorial é cinco vezes quatro vezes três vezes dois vezes um. E tem a
permutação com repetição quando os algarismos se repetem.
F4: No dia vinte e nove a gente teve a visita do [professor de educação física participante] e
ele falou pra gente sobre a construção da ficha de treino. Ele falou um pouco sobre as variáveis

302
como progressão, sobre o volume, enfim, um monte de coisa que é envolvida na construção
da prescrição do treino. Nesse dia a gente aprendeu um monte de coisa que ajudou a gente a
saber melhor o que deveríamos perguntar na visita às academias. Foi muito útil essa palestra!
Aprendemos muita coisa que a gente levou para vida e para a pesquisa.
F8: No dia dezesseis, o [professor-pesquisador] chegou com um slide mostrando várias opções
de perguntas que a gente poderia fazer nas academias e pediu que a gente escrevesse no papel
aquelas que a gente achava mais interessante. Na terça-feira à tarde ele pediu ajuda a
[participante F4] e ao [participante M13] para organizar junto com colegas dos grupos o
questionário final, sintetizando as perguntas que eram mais importantes, tipo as que tinham
mais relação com a Análise Combinatória para gente fazer nas academias (pausa breve).
No dia da visita às academias a gente escolheu a academia (referindo-se a academia visitada)
e o [instrutor entrevistado] mostrou para gente toda a academia. O espaço lá é muito grande,
tem espaço de sobra entre os equipamentos [de musculação]. Lá tem um espaço que é só para
dança. Depois, ele mostrou um espaço, que está sendo construído, que será um quiosque fítness
com comidas mais especiais. Também mostrou um campo só de areia, que tem futebol de areia
e o funcional na areia. Depois que ele nos mostrou a academia nós fomos fazer a entrevista.
Nós perguntamos questões como [por exemplo], o que é mais importante [no momento da
prescrição] se é a intensidade ou o peso e o que as pessoas buscam ao procurarem as
academias. A gente perguntou também se costuma ter congestionamento na academia e qual
era o horário de pico. Ele [instrutor entrevistado] respondeu que costuma ser mais a noite,
quando as pessoas saem do trabalho.
F4: Eu vou comentar agora sobre a transcrição da entrevista. Quando a gente foi fazer a
entrevista, a gente gravou e depois eu ouvi tudo e transcrevi as perguntas e as respostas do
instrutor. Foi interessante fazer isso porque, quando você transcreve algo, você percebe coisas
que você não tinha percebido antes (pausa breve). Depois que a gente apresentou as
transcrições que nós realizamos e a análise das prescrições de treino através de atividades que
falavam da elaboração dessas fichas. Nos dias trinta, cinco do onze, treze do onze e dezenove
do onze, durante a execução das atividades a gente teve muitas dificuldades em entender as
fórmulas e algumas palavras, porque tem uma diferença entre o e que significa multiplicação
e o ou que a gente tem que somar. Tem um monte de detalhe que complica na hora de fazer
[as atividades] e eu particularmente tenho muita dificuldade para entender a fórmula. Mas teve
gente do nosso grupo, por exemplo a [participante F2] que conseguiu entender as fórmulas,
mas não entendia a aplicação delas. Mas por raciocínio lógico a gente conseguiu resolver
muito das questões. Pela fórmula a gente também conseguiu.
F8: Então, o [professor-pesquisador] fez uma proposta pra gente assistir três vídeos do
instrutor Laércio: a ordem dos exercícios faz diferença, como dividir o treino corretamente
para obter bons resultados e quantas repetições você pode fazer para a hipertrofia.
F2: Em todas as atividades que fizemos no decorrer desse trabalho, a gente entendeu que na
academia há a presença do conhecimento combinatório, quando a gente pensa nas possíveis
ordens de executar um exercício. Esse trabalho ajudou a perceber um problema que existe em
muitas das academias que é, o número de alunos [frequentes] maior que o número de aparelhos
disponíveis e o pouco número de instrutores nas academias para orientar as pessoas que estão
treinando (pausa breve). Nas considerações finais do nosso trabalho destacamos a importância
dessa atividade no desenvolvimento do nosso conhecimento matemático, porque a gente
aprendeu não só a matéria, as fórmulas e os conceitos, mas também a resolver questões de
matemática sem a utilização de fórmulas por meio do raciocínio.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

A análise dos registros anotados no diário de campo do professor-pesquisador
mostra que, no final da apresentação do grupo Esquadrão da Matemática, a aluna
participante F20 leu algumas questões que poderiam ser resolvidas utilizando os
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conceitos de Análise Combinatória a fim de destacar a diferença entre os conceitos de
arranjo e combinação. Por exemplo, essa participante comentou que:
Se eu tenho cinco conhecidos e quero convidar apenas dois desses cinco
para a minha festa de aniversário e, se eu quiser saber quantas são as
possibilidades de escolha eu tenho eu vou usar a fórmula de
combinação, pois a ordem de escolha não vai importar. Tipo assim, se
eu chamar a Lorena primeiro e depois a Ana Elisa é a mesma coisa que
eu chamar a Ana Elisa e depois a Lorena.

A análise dos registros anotados pelo professor-pesquisador em seu diário de
campo revela que o aluno participante M9 desse grupo apresentou para os membros da
banca e para os demais presentes as referências bibliográficas utilizadas no relatório final
de modelagem.
Após a apresentação do trabalho de modelagem pelos participantes do grupo
Esquadrão da Matemática, o professor-pesquisador dirigiu-se aos membros da banca
avaliadora para que realizassem as suas considerações ou esclarecimentos sobre o
relatório final apresentado. O quadro 95 apresenta alguns apontamentos elaborados pelo
professor de educação física participante.
Quadro 95: Alguns apontamentos elaborados pelo professor de educação física
participante com relação ao relatório final apresentado pelos participantes do grupo
Esquadrão da Matemática
P1: Parabéns ao grupo! Na fala de vocês, na verdade eu vim construindo ao acompanhar as
apresentações dos outros grupos, mas, nesse momento eu acho que eu entendi com um pouco
mais de clareza a proposta do trabalho proposto pelo [professor-pesquisador]. Como
representante da educação física, eu o [instrutor entrevistado] aqui, nos interessa muito esse
olhar para a educação física aproximando a matemática. Muito bom ter participado de um
processo de construção de aprendizagem diferenciado e retornando para o aluno a
oportunidade de apropriação desse conhecimento. Eu entendi com mais clareza na fala de
vocês, porque todo o processo vem dessa questão do conteúdo, da aprendizagem do conteúdo
[de Análise Combinatória]. A fala de vocês foi muito bacana e o trabalho foi muito bem
apresentado. Que bom que vocês foram bem atendidos lá (referindo-se a academia visita pelo
grupo) e o [entrevistado] deu todo o suporte. Muito bacana! Parabéns a todos vocês!
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

No final do encontro, o professor recolheu as fichas de avaliações (Apêndice 18)
preenchidas pelos presentes assim como os relatórios finais de modelagem elaborados
pelos membros de cada grupo. É importante destacar que, para a fase analítica dos
resultados das fichas de avaliação, foram consideradas as avaliações realizadas pelos
alunos participantes e pelo professor de educação física participante dessa pesquisa, que
possuíam os TCLE de autorização para a participação nesse estudo.
A análise das respostas dadas pelos participantes nas fichas de avaliação dos
relatórios finais de modelagem mostra que, todos os alunos participantes contribuíram
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com esse processo de avaliação preenchendo os itens do formulário, anotando os seus
comentários com relação à apresentação de cada grupo no final do formulário de
avaliação. Por exemplo, avaliando a apresentação do grupo Esquadrão da Matemática. a
aluna participante F12 comentou que a “Apresentação [foi] muito boa e de fácil
compreensão, de maneira bastante explicativa e apresentaram total entendimento dentro
da matéria”. A figura 116 apresenta a avaliação do grupo Esquadrão da Matemática
realizada pelo participante M11.
Figura 116: Avaliação da apresentação do grupo Esquadrão da Matemática realizada
pelo participante M11

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

A análise dos registros anotados no diário de campo do professor-pesquisador
mostra que, os relatórios finais entregues para o professor-pesquisador no final das
apresentações dos trabalhos de modelagem continham todas as informações que foram
requisitadas de acordo com o roteiro para elaboração do relatório final (Apêndice 17). A
figura 117 mostra alguns trechos do relatório final de modelagem apresentado pelos
alunos participantes do grupo Hexa.

Figura 117: Trechos do relatório final do trabalho de modelagem pelos participantes do
grupo Hexa
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Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Em agradecimento à participação dos membros da banca avaliadora, o professorpesquisador confeccionou um certificado de participação (Apêndice 19) que foi entregue
para cada um dos componentes da banca por cinco alunos participantes desse estudo. A
figura 118 mostra o momento da entrega dos certificados para os membros da banca
avaliadora dos relatórios finais de modelagem.
Figura 118: Entrega dos certificados de participação para os membros da banca
avaliadora

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Ressalta-se que os certificados de participação também foram entregues para os
alunos participantes desse estudo (Apêndice 20) em agradecimento pelo seu
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envolvimento ativo no trabalho de campo realizado nesse estudo, bem como para
valorizar a sua colaboração em todas as etapas da realização dessa investigação. A figura
119 mostra a entrega dos certificados para dez alunos participantes desse estudo.
Figura 119: Entrega do certificado para dez alunos participantes desse estudo

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Após a finalização da apresentação dos dados coletados nos encontros para a
elaboração e apresentação do relatório final de modelagem, o professor-pesquisador
procedeu com a codificação aberta dos dados brutos coletados nesses instrumentos.

3.2.3.4.1.1. Codificação Aberta dos Dados Coletados na Elaboração e Apresentação
do Relatório Final de Modelagem

O quadro 96 mostra os códigos preliminares obtidos no processo de codificação
aberta com relação aos dados coletados nos encontros para a elaboração e apresentação
do relatório final de modelagem.

Quadro 96: Codificação aberta dos dados coletados na elaboração e apresentação do
relatório final de modelagem
Dados Brutos Coletados

Nós fizemos um trabalho [em grupo] sobre Modelagem
Matemática (14), realizando pesquisas (7) sobre Análise

Codificação Aberta
(Códigos preliminares)
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Combinatória (5). Mais especificamente se ela está presente nas
academias (16).
Ele [professor-pesquisador] levou para gente (8) questões para
gente resolver (46) com base no conhecimento tácito, que é
através da nossa experiência da vida mesmo, nossa vivência (11).
A gente encontrou algumas dificuldades para resolver né, mas a
gente conseguiu resolver grande parte das questões (10).
A gente foi capaz de entender realmente (6) o que é a Análise
Combinatória [e] as suas fórmulas (5).
A gente teve algumas dificuldades (2), mas a partir das aulas a
gente foi melhorando (6).
Conversou com a gente a respeito das variáveis que se tem que
considerar para montar um treino na academia (38) e falou pra
gente também a respeito do Colégio Americano de Medicina
Esportiva, que a maioria das academias se baseava nesse colégio
para fazer as prescrições de treino (37).
Explicou para gente como funciona a prescrição de treino (27), a
sua construção tendo como base o interesse do aluno, se é
cardiovascular, se é perda de peso e por aí vai (31).
Em uma das aulas a tarde o [professor-pesquisador] levou um
questionário com algumas alternativas de perguntas que nós
poderíamos usar ou não (8).
Eu me lembro que nós nos sentamos todos juntos (12), em círculo
e elaboramos juntos o questionário, um questionário que seria
único para todos (14).
Nós pegamos as perguntas [elaboradas por todos os grupos],
juntamos e separamos por tema (14). Perguntas sobre [como
acontece] a avaliação inicial (26), sobre a prescrição do treino
(27), sobre a quantidade de equipamentos para o treino de cada
agrupamento muscular e sobre o rodízio de aparelhos dentro da
academia (43).
Ele [o instrutor entrevistado na visita a academia] nos tirou várias
dúvidas sobre o que eram séries três de quinze. Ele explicou
também para que serve cada aparelho [no salão de musculação],
qual parte do corpo ele atende e, nos mostrou uma ficha de treino
de uma aluna das alunas da academia (29).
No meio quando você entra tem a recepção, que divide a parte da
musculação que é a esquerda e a parte da aeróbica que é à direita.
Entre essa recepção tem um corredor de cerâmica branca que é
onde os alunos trafegam, para não correr o problema de
congestionamentos no deslocamento pela academia (25).
Achamos muito boa essa atividade de transcrever a entrevista (6)
porque quando a gente ouve, a gente percebe outras coisas que
não observamos lá na hora da visita (33). E nesse momento da
transcrição que tivemos a certeza de que a Análise Combinatória
realmente pode estar presente nas academias (16).
O [professor-pesquisador] pediu para gente (8) resolver algumas
atividades em grupo com base na Análise Combinatória (14).
Nós tivemos uma nova atividade do trabalho em que o [professorpesquisador] passou pra gente três vídeos, das dicas do Laércio
(...) (8). Em cada vídeo tinha duas perguntas para gente
responder. Aí a partir dessas perguntas a gente tinha que gravar
um vídeo respondendo às perguntas (14). (...). Essa atividade

(2) Dificuldade ou
facilidade com os
conteúdos matemáticos.

(4) Importância da
Matemática.

(5) Conteúdos e conceitos
matemáticos.

(7) Atividades
extraclasse.

(8) Papel do professor.

(9) Utilização do
cotidiano em sala de aula.
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contribuiu muito para a nossa aprendizagem (6) e para a nossa
crítica também a olhar para os possíveis treinos na academia (33).
Ao finalizar o projeto sobre Análise Combinatória (46) nós
podemos perceber que ela está presente em nosso cotidiano,
porque tipo quando a gente vai escolher uma roupa (9) e nos
treinos das academias também ela pode estar presente (21).
A questão é que o trabalho da musculação dentro da academia é
uma prática historicamente construída. Se a gente pensar no
esporte que desde mil oitocentos e noventa e seis, com o retorno
dos jogos olímpicos da era moderna (35), com a quantidade de
recursos de conhecimento que aquelas pessoas tinham, o processo
de treinamento foi melhorando (15).
É fato que a musculação enquanto fator social ela se estabelece
historicamente em torno de práticas que vão dando certo (35). E
o tipo de prática que influencia muito é a prática de uma
modalidade esportiva chamada de body building (47).
Eu acredito que a Análise Combinatória abre um campo aí para
criticar inclusive (4), mas sobretudo para educação física
repensar, será que tem outras formas de combinar variáveis
dentro da prescrição de treinamento que me permite respeitar as
diferenças e atender a outros objetivos (35)?
No cotidiano [a Análise Combinatória] está presente nas
possibilidades de números de placas de um carro, nos resultados
de uma partida de futebol, nas senhas de banco (9) e nas
academias também (21).
O arranjo vai ser aquele estudo que você vai resolver um
problema em que a ordem vai importar. Tem a combinação que
seria você combinar uma coisa que a ordem não importa. E a
permutação que seria somente a troca (19).
Ele [o professor de educação física participante] disse que quando
um profissional vai fazer uma ficha ele tem que acompanhar de
perto o aluno para fazer um treino mais correto possível (29).
Perguntamos também se ele tinha estudado na faculdade sobre
Análise Combinatória como meio para ajudar na academia. Ele
[o instrutor entrevistado] respondeu que não (39).
Ele [o instrutor entrevistado] disse que não usava diretamente o
conteúdo de Análise Combinatória na academia (21).
Tinha algumas questões fáceis e outras difíceis, porque eu não
consegui fazer pelas fórmulas. Eu não entendi muito o uso das
fórmulas (2).
No final das atividades a gente entendeu que tem sim a Análise
Combinatória nas academias, mas de forma involuntária (21).
Se a gente fizer os exercícios ali na hora do treino em qualquer
ordem pode acabar provocando um problema (33). Então a gente
tem sempre que fazer a ordem certa (21). Isso lembra qual
conceito para a gente na Análise Combinatória? Lembra arranjo,
pois a ordem importa (19).
Essa exclamação seria tipo assim, se você tiver oito exclamação
vai ser oito vezes sete vezes seis vezes cinco vezes quatro vezes
três vezes dois vezes um. Isso se chama fatorial (41).
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Essa fórmula é muito parecida com a do arranjo [referindo-se a
fórmula de combinação apresentada em um dos slides], porém o
seu resultado é menor que o do arranjo (19).
Todos podem perceber que aqui está sendo dividido por p fatorial.
Ou seja, vamos supor aqui todos os valores venham a ser números
inteiros, na verdade tem que ser naturais porque não existe
fatorial de número negativo. Portanto, esse p aqui vai diminuir o
valor do resultado. O que isso quer dizer? Isso aqui é um arranjo
dividido pela permutação de p (41).
Por meio dos conhecimentos que a gente foi adquirindo nesse
trabalho de Modelagem Matemática podermos chegar nas
fórmulas (33).
A respeito do problema de congestionamento nas academias a
gente chegou à conclusão de que (33), uma forma de resolver esse
problema é promover treinamentos em circuito, onde todos
exercitam-se sem ficar ociosos (31).
Eu acho que essa forma diferente que a gente foi aprender Análise
Combinatória (...) facilitou (6) muito mais o nosso jeito de
aprender do que ficar só sentado lá na sala (33).
Está claro para mim a gestão dos recursos que a academia tem, o
número de equipamentos para o número de pessoas que utilizam
(34). Aí a Análise Combinatória te permite (19) sim, lançar um
olhar mais objetivo sobre como você pode controlar esse processo
(33).
O método de circuito por exemplo que você citou [dirigindo-se
ao participante M7] é uma forma realmente de você otimizar o
uso do espaço ali no momento que você tem muita gente
treinando (33).
O método de circuito é interessante, mas você não consegue
sincronizar os tempos dentro de uma academia. Primeiro, que
cada um [referindo-se aos alunos de uma academia] chega na hora
que quer, né? Na sala de musculação é assim! Na aula coletiva,
na hora o professor está lá e está todo mundo lá. Então quando a
gente pensa em Análise Combinatória, eu acho que a gente
deveria evitar [a sua aplicação] pelo menos para a academia,
porque não dá para pensar em sincronismo [no momento de
executar os treinos] (33).
No campo da educação física que não o distingue de outros
campos, você tem modelos. Você tem processos mais ou menos
estruturados que estão sendo aperfeiçoados, mas que não fogem
muito (33).
No mercado de trabalho [das academias] as soluções são menos
reflexivas e mais incisivas. Essa é uma prática grave, porque
reduz a prática profissional [adotadas em muitas academias] a
tratar todo mundo da mesma forma (33).
A maioria do nosso grupo conseguiu fazer as atividades (2).
Alguns já tinham visto o assunto [da Análise Combinatória] em
vídeo aulas (5).
Nós descobrimos também que a Análise Combinatória não está
só na escola, ela está no cotidiano tanto no jogo de loterias, na
combinação de horários escolares (9), como também quando você
vai montar um look [combinação do que se vestir] (11).
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Então é assim, você vai usar o arranjo quando a ordem importar
naquilo que você quer resolver (19). Aí tem a combinação, que é
n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial (41). A ordem
na combinação não vai importar (19).
A permutação simples é só igual a n fatorial (19).
Porque tem uma diferença entre o e que significa multiplicação e
o ou que a gente tem que somar (19). Tem detalhes que
complicam na hora de fazer [as atividades] e eu particularmente
tenho muita dificuldade para entender a fórmula (2).
A gente entendeu que na academia há sim a presença do
conhecimento de combinatória, no momento que a gente pensa
nas possíveis ordens de executar um exercício (21).
Esse trabalho nos ajudou a perceber um problema que existe em
muitas das academias (11) que é, o número de alunos [frequentes]
maior que o número de aparelhos disponíveis e o pouco número
de instrutores nas academias para orientar as pessoas que estão
treinando (33).
Como representante da educação física, eu o [instrutor
entrevistado] aqui, nos interessa muito esse olhar para a educação
física aproximando a matemática (33).
Muito bom ter participado de um processo de construção de
aprendizagem diferenciado e retornando para o aluno a
oportunidade de apropriação desse conhecimento (33).
Apresentação [foi] muito boa e de fácil compreensão, de maneira
bastante. Bastante explicativa e apresentaram total entendimento
dentro da matéria (33).
O grupo organizou bem a diversificação das falas, e explorou
maneiras eficientes de diversos tipos de análise. A oportunidade
empregada pelo professor facilitou as explorações contidas nas
apresentações (33).
Se eu tenho cinco conhecidos e quero convidar apenas dois desses
cinco para a minha festa de aniversário e, se eu quiser saber
quantas são as possibilidades de escolha eu tenho eu vou usar a
fórmula de combinação, pois a ordem de escolha não vai
importar. Tipo assim, se eu chamar a Lorena primeiro e depois a
Ana Elisa é a mesma coisa que eu chamar a Ana Elisa e depois a
Lorena (24).
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Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Concluída a determinação dos códigos preliminares no processo de codificação
dessas atividades, foi realizada a codificação axial para a determinação das categorias
conceituais.

3.2.3.4.1.2. Codificação Axial dos Dados Coletados na Elaboração e Apresentação
do Relatório Final de Modelagem
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O quadro 97 mostra o processo de codificação axial com relação aos dados
coletados nos encontros para a elaboração e apresentação do relatório final de
modelagem.
Quadro 97: Codificação axial dos dados coletados na elaboração e apresentação do
relatório final de modelagem.
Codificação Aberta
(Códigos preliminares)
(2) Dificuldade ou facilidade com os conteúdos
matemáticos.
(4) Importância da Matemática.
(5) Conteúdos e conceitos matemáticos.
(10) Dificuldade ou facilidade na resolução de
situações-problema.
(25) Acolhida ao cliente.
(26) Processos de avaliação inicial e/ou
continuada.
(27) Processos de prescrição do treino.
(29) Papel do profissional de educação física.
(31) Programa de Treinamento.
(34) Relações comerciais.
(37) Diretrizes e Posicionamentos oficiais.
(38) Variáveis estruturais.
(43) Sistema de gestão dos treinos.
(47) Desenvolvimento histórico do treinamento
esportivo.
(9) Utilização do cotidiano em sala de aula.
(16) Conexão com outras áreas do conhecimento.
(19) Pensamento (raciocínio) combinatório.
(21) Conexão da matemática como a prática de
atividades físicas.
(24) Matematizando situações-problema.
(33) Pensamento crítico-reflexivo.
(41) Elaborando modelos matemáticos.
(46) Conhecimento tácito.
(7) Atividades extraclasse.
(8) Papel do professor.
(11) Relação da Matemática com o cotidiano.
(12) Interação social.
(14) Trabalho e negociação em grupo.

Codificação Axial
(Categorias Conceituais)

Matemática no contexto escolar

Ambiente extraescolar da academia

Processo de Modelagem Matemática

Ação pedagógica da modelagem

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Após a finalização das codificações aberta e axial dos dados coletados nos
encontros para a elaboração e apresentação do relatório final de modelagem, apresentamse os dados brutos coletados no questionário final e a análise das respostas dadas pelos
alunos participantes para o último instrumento utilizado na coleta de dados do trabalho
de campo desse estudo.
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3.2.4. Dados Brutos Coletados no Questionário Final

A análise dos dados mostra que 17 alunos participantes desse estudo responderam
ao questionário final, que foi aplicado no dia 03 de Dezembro de 2018, das 10:00h às
10:50h, após o encontro em que foi realizada a apresentação e a entrega dos relatórios
finais de modelagem.
Ao entregar o questionário (Apêndice 05) para os alunos participantes, o
professor-pesquisador os orientou que lessem com atenção cada uma das questões e
dessem as respostas completas. A análise dos registros anotados no diário de campo do
professor-pesquisador mostra que esses participantes responderam todas as questões
desse questionário sem que houvesse dúvidas quanto ao seu preenchimento.

3.2.4.1. Análise dos Dados Brutos Coletados no Questionário Final

Com relação à Análise Combinatória, a análise das respostas dadas para a primeira
questão: Explique se os conteúdos relacionados com a Análise Combinatória foram
importantes para a realização das tarefas com as fichas de treino das academias.
Descreva quais foram esses conteúdos, mostra que 7 (sete) alunos participantes
explicaram a importância dos conteúdos relacionados com a Análise Combinatória na
realização das tarefas e listaram quais foram os conceitos matemáticos que utilizaram na
resolução das atividades propostas em sala de aula. Por exemplo, o participante M3
respondeu que:
Os conteúdos relacionados com a Análise Combinatória foram
importantes para realizar as tarefas com as fichas de treino das
academias, uma vez que, antes de compreender as fichas de treino foi
necessário entender qual era o raciocínio e a fórmula usada, que no caso
era arranjo, já que a ordem importava.

A análise das respostas dadas pelos alunos participantes para essa questão mostra
também que 7 (sete) alunos participantes explicaram a importância dos conceitos de
Análise Combinatória na realização das tarefas com as fichas de treino das academias,
porém, não listaram quais foram os conteúdos utilizados nessas atividades.
Por outro lado, 3 (três) alunos participantes descreveram os conteúdos que foram
utilizados, porém, não explicaram se esses conteúdos foram importantes para a realização
das tarefas propostas no trabalho de campo desse estudo. Por exemplo, a participante F10
afirmou que “Utilizamos as fórmulas de combinatória para a realização das tarefas”.
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A análise das respostas dadas para a questão 2: Os blocos de atividades realizados
contribuíram para o entendimento dos conceitos de Análise Combinatória? Explique,
mostra que todos os 17 alunos participantes responderam que os blocos de atividades
foram importantes para a compreensão dos conceitos de Análise Combinatória
trabalhados em sala de aula. Por exemplo, o participante M1 respondeu que os “blocos de
atividades contribuíram sim, uma vez que desenvolvemos nossos conhecimentos sobre
Análise Combinatória”.
Em contrapartida, ressalta-se que, desses alunos participantes, 2 (duas)
participantes relataram que encontraram dificuldades na aplicação dos conceitos de
Análise Combinatória no decorrer da resolução das atividades propostas nos blocos de
atividades trabalhados anteriormente em sala de aula. As figuras 120 e 121 mostram as
respostas dadas pelas participantes F8 e F4 para essa questão.
Figura 120: Resposta dada pela participante F8 para a segunda questão do questionário
final

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Figura 121: Resposta dada pela participante F4 para a segunda questão do questionário
final

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

A análise das repostas dadas para a questão 3: Para você, quais foram as
contribuições da visita às academias e análise das prescrições de treino para a
aprendizagem do conteúdo de Análise Combinatória? Detalhe sua resposta, mostra que
para 14 alunos participantes, as contribuições estavam relacionadas com a maneira
diferenciada em que o conteúdo de Análise Combinatória foi trabalhado nas aulas de
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Matemática, bem como com a verificação da presença dos conceitos combinatórios na
manipulação das fichas de treino. Por exemplo, o quadro 98 apresenta as respostas dadas
por esses participantes para essa questão.
Quadro 98: Respostas dadas por 14 participantes para a terceira questão do questionário
final
M15: A Análise Combinatória contribuiu para nosso conhecimento e a visita às academias
facilitaram a inserção do conhecimento e nos ajudou, de forma diferente, a aprender e analisar
na vida a Análise Combinatória.
F20: Na academia ajudou sabendo que os instrutores não acreditam utilizar a Análise
Combinatória, apenas indiretamente. Na análise das prescrições foi útil para compreender a
permutação.
M13: Foram muitas contribuições, desde ajudar na percepção dos conceitos, quanto perceber
eles na organização do espaço da academia.
F14: As contribuições da visita as academias e análise das prescrições de treino para a
aprendizagem do conteúdo de Análise Combinatória foram o entendimento e compreensão
dessa matéria no nosso dia a dia.
F6: Com a visita às academias e análise das prescrições de treino compreendi melhor a
matéria.
F12: As visitas às academias nos ajudaram bastante a visualizar a presença e a importância da
Análise Combinatória, facilitando o nosso entendimento dentro do assunto abordado.
M1: A contribuição foi que, nós conseguimos compreender como a Análise Combinatória é
usada nas academias.
M3: As visitas às academias foram importantes para compreender onde poderíamos usar os
conceitos aprendidos na sala de aula na prática nas academias.
F10: Foi importante para que pudessem perceber como a Análise Combinatória está presente
nas prescrições de treino, troca de aparelhos etc.
M9: As contribuições foram: ter mais informações, observar o ambiente das academias.
F2: Através dos conceitos de Análise Combinatória é possível fazer a prescrição do treino,
portanto é possível notar que o conhecimento matemático está presente nas academias.
M11: As contribuições foram, no quesito de organização, planejamento correto e distribuição
das atividades de forma correta.
F8: Com as visitas nas academias deu para entender que se não for usado os conceitos de
Análise Combinatória nas fichas de treino, poderá acontecer um congestionamento, que
poderia ser evitado.
F4: Na visita a academia pude perceber o quanto a matemática está presente em todas as áreas
mesmo que implicitamente e analisando as prescrições reforcei essa percepção.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Por outro lado, 3 (três) alunos participantes não relataram as contribuições
específicas para a aprendizagem dos conceitos de Análise Combinatória. Por exemplo, o
participante M5 respondeu que “As contribuições foram várias, já que a prática e sempre
boa para o entendimento da teoria”.
Prosseguindo com esse processo analítico, as respostas dadas para a questão 4:
Como você descreve a experiência de trabalhar em grupo no decorrer dos blocos de
atividades propostos? Descreva detalhadamente a sua resposta, mostra que 14 alunos
participantes descreveram que a experiência de trabalhar em grupo foi positiva, pois a
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troca de experiências e de conhecimentos, bem como a interação entre os participantes
foram elencadas como facilitadoras da aprendizagem de conceitos combinatórios.
Por exemplo, o participante M3 respondeu que “Trabalhar em grupo foi
fundamental para obter êxito nas atividades, uma vez que várias pessoas pensam melhor
do que uma e, quando alguém do grupo tinha dificuldade, outra pessoa a ajudava”. Por
outro lado, 1 (uma) aluna participante, F4, relatou que não gosta de realizar atividades
em grupo com os colegas em sala de aula, pois afirmou que:
(...) sou uma pessoa mais individualista, não gosto de trabalhos em
grupo pois sempre há uma pessoa que fica sobrecarregada e sempre
ocorrem discussões. Portanto, eu preferia que fosse individual. Ainda
assim entendo a importância do trabalho em equipe, só não com as
pessoas da minha sala.

A análise das respostas dadas para essa questão também mostra que 2 (dois)
alunos participantes comentaram que o trabalho em grupo foi cansativo, apesar de terem
gostado dessa experiência. Por exemplo, a participante F6 afirmou que a experiência de
trabalhar em grupo foi “legal, apesar de não concordarmos em algumas coisas e
acabarmos discutindo”.
Continuando a análise do questionário final, as respostadas dadas para a questão
5: Você consegue pensar em situações-problema cotidianas que envolvam os conceitos
de Análise Combinatória e que poderiam ser resolvidas aplicando os conceitos
estudados? Descreva-as, mostra que 15 alunos participantes apresentaram situações
cotidianas que podem ser resolvidas aplicando conceitos combinatórios. O quadro 99
mostra as situações-problema cotidianas listadas por esses participantes.
Quadro 99: Situações-problema cotidianas listadas pelos alunos participantes
Situações-problema cotidianas
Participantes
Jogo de azar e escolher um Look para se vestir
7 cada
Possibilidades de escolha de um lanche e construção de um horário escolar
5 cada
Possibilidades de números de um cartão de crédito e quantidade de placas de
2 cada
carros possíveis
Quantidade de números de telefone possíveis
1
Quantidades possíveis de se organizar os móveis numa residência
1
Número de possibilidades que pessoas podem se sentar a uma mesa
1
Total
31
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Ressalta-se que o quadro 99 mostra que as respostas dadas pelos 15 alunos
participantes totalizaram 31 entradas, pois a mesma reposta foi dada várias vezes para
essa questão, resultando, assim, em um total superior à quantidade de 15 participantes
que apresentaram as situações cotidianas que podem ser resolvidas aplicando a
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combinatória. Essas respostas mostram que, um desses participantes além de descrever a
situações-problema associou o conceito de Análise Combinatória ao resolvê-la.
Por exemplo, a participante F20 respondeu que “usei o conceito do princípio
multiplicativo para resolver o problema. Se eu tenho 2 calças e 6 blusas, para descobrir
de quantas maneiras diferentes eu posso me vestir basta multiplicar 2 por 6”. Em
contrapartida, 2 (dois) alunos participantes não descreveram as situações-problema
cotidianas que poderiam ser resolvidas empregando os conceitos de Análise
Combinatória. Por exemplo, o participante M9 somente respondeu que “Sim, consigo
pensar” enquanto o participante M5 comentou que “não consigo pensar necessariamente
nesses conceitos, já que a lógica também é um caminho alternativo”.
A análise das repostas dadas para a questão 6: O trabalho desenvolvido nos blocos
de atividades contribuiu para uma mudança na sua maneira de perceber a matemática
em sua vida diária? Explique, mostra que 16 alunos participantes afirmaram que os
trabalhos desenvolvidos nos blocos de atividades contribuíram para que pudessem
perceber a matemática em seus cotidianos.
Por exemplo, a participante F12 respondeu que “após concluir essa etapa fui capaz
de perceber a importância e a função da matemática na nossa vida, muitas vezes ela está
presente no nosso dia a dia, mas não percebemos”. Contudo, 1 (um) aluno participante,
M9, não respondeu de maneira completa essa questão, pois somente comentou que “Sim,
contribuiu”.
A análise das respostas dadas para a questão 7: Como você avalia o trabalho
realizado ao longo dos blocos de atividades? Na sua concepção, esse trabalho foi
importante para o desenvolvimento de sua criticidade e reflexão com relação à
importância da matemática para a realização de tarefas cotidianas? Justifique a sua
resposta, mostra que 14 alunos participantes responderam todos os questionamentos
apresentados nessa questão, indicando que as atividades propostas em sala de aula
contribuíram para o desenvolvimento de sua criticidade e reflexão.
Por exemplo, a aluna participante F20 destacou que o trabalho realizado em sala
de aula valorizou a utilização do raciocínio lógico em detrimento do emprego mecânico
de fórmulas. Essa participante explicou que:
O trabalho realizado foi excelente. Tivemos boa assistência do docente,
grandes oportunidades de pensar fora da caixa, indo mais para o
raciocínio lógico do que para as fórmulas. Em minha concepção esse
trabalho foi importante para compreender o uso da matemática no
cotidiano.
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Essa análise também mostra que 3 (três) dos alunos participantes que responderam
essa questão de maneira completa, afirmando que a experiência foi muito boa, apesar de
algumas dificuldades encontradas na resolução das atividades propostas em sala de aula.
Por exemplo, a participante F16 respondeu que:
Avalio como muito bom, apesar das dificuldades encontradas em
algumas atividades. Essas atividades acrescentaram bastante na nossa
aprendizagem, foi importante sim para a criticidade e reflexão com
relação a matemática presente no dia a dia

Em contrapartida, 3 (três) alunos participantes responderam essa questão de
maneira resumida, não justificando a sua resposta. O quadro 100 mostra as respostas
dadas para essa questão.
Quadro 100: Resposta dadas por três participantes para a questão 7 do questionário final
F6: Nos ajudou a realmente entendermos a matéria e usarmos em nosso dia a dia.
F12: Muitas vezes não percebemos a presença da matemática em nosso dia a dia.
M5: Foi difícil, mas a matemática é importante para resolver algumas situações.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Ao serem questionados sobre as contribuições desse trabalho para o entendimento
do funcionamento da rotina diária de treino de uma academia, as respostas dadas para a
questão 8: Você acha que o trabalho realizado com a análise das prescrições de treino
das academias contribuiu para o seu entendimento do funcionamento da rotina diária de
treino de uma academia? Comente como a Análise Combinatória auxiliou você no
desenvolvimento dessa percepção, mostram que 13 alunos participantes responderam
essa questão comentando as suas respostas. Por exemplo, o participante M1 ao explicar a
sua resposta descreveu que “A Análise Combinatória me auxiliou a entender como
funciona treinos na academia e mostrou que indiretamente a Análise Combinatória pode
estar presente nas academias”.
A análise dessas respostas também mostra que quatro participantes associaram de
maneira equivocada os conceitos de Análise Combinatória com o processo de prescrição
dos treinos. Por exemplo, a participante F14 reconheceu que o trabalho realizado
contribuiu para o entendimento do funcionamento de uma academia, porém, comentou
que a “ficha de prescrição de treino é feita a partir do uso de Análise Combinatória”.
No que se refere aos cuidados que devem ser tomados no momento de procurar
uma academia, as respostas dadas para a questão 9: Após as experiências vivenciadas no
trabalho realizado, quais os cuidados que você teria ao procurar uma academia de
treino? Explique como a Análise Combinatória poderá auxiliar você nessa tomada de
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decisão, apontam que 13 participantes enunciaram que um cuidado importante que deve
ser tomado se refere à qualidade do atendimento pelos profissionais de educação física.
Por exemplo, o participante M13 respondeu que “procuraria uma academia com
uma estrutura grande, com muitos aparelhos e com profissionais qualificados. A
combinatória me ajudaria a perceber a organização e o rodízio dos aparelhos nessa
academia”.
A análise das respostas dadas pelos alunos participantes desse estudo para essa
questão mostra que, 4 (quatro) participantes relataram que teriam preferências por
academias que demonstram o cuidado com o processo de prescrição das fichas de treino.
Por exemplo, a participante F10 respondeu que “procuraria uma academia que realmente
demonstra preocupação no momento de prescrever as fichas”.
Com relação à questão 10: Qual a sua sugestão para um melhor funcionamento
do rodízio de aparelhos no momento dos treinos nas academias? Explique qual é a
relação do rodízio de aparelhos proposto com a Análise Combinatória, as respostas
dadas para essa questão mostram que 13 participantes sugeriram a utilização da
modalidade de circuito, minimizando, assim, o problema de congestionamento nas
academias. Por exemplo, para a participante F14, além de utilizar a modalidade de
treinamento em circuitos, a academia deve “ter uma grande quantidade de aparelhos para
não haver impedimentos relacionados à superlotação”.
É importante ressaltar que 4 (quatro) participantes não explicaram a relação do
rodízio de aparelhos com os conceitos de Análise Combinatória. De acordo com o aluno
participante M3, para o bom funcionamento do rodízio nas academias é necessário que as
“pessoas tenham condições físicas parecidas, para que realizem os exercícios ao mesmo
tempo”.
Com relação à questão 11: Você percebeu a presença do conhecimento
matemático no universo das academias? Comente como essa presença ocorre, a análise
das respostas dadas para essa questão mostra que os 17 alunos participantes perceberam
a presença dos conhecimentos matemáticos nas academias, ainda que, de maneira
implícita. O quadro 101 mostra as respostas de 7 (sete) participantes para essa questão.
Quadro 101: Respostas dadas por sete participantes para a questão 11 do questionário
final
M7: Ocorre de maneira implícita, como um pedreiro que não precisa saber a fórmula de Física
F = m ∙ v, para saber que é preciso haver equilíbrio na estrutura de sua construção.
F2: Na prescrição de treinos na modalidade de circuitos em que acontecerá o rodízio de
aparelhos.
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M11: Percebi sim. Mesmo muito das vezes esse conhecimento sendo empregado indiretamente
como no caso de se pensar o que fazer para diminuir os casos de espera por aparelhos no
momento de malhar.
F16: Sim, nos rodízios e na prescrição de treino de exercícios em circuito.
M15: Percebi essa presença ainda que indireta na formação de fichas, na ordem dos treinos, no
revezamento de aparelhos entre alunos evitando o congestionamento.
F8: Eu percebi a presença do conhecimento matemático de arranjo na possibilidade da
elaboração de uma ficha.
F20: Sim, mas a meu ver a Análise Combinatória está presente no universo das academias de
maneira implícita na prescrição de fichas.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Contudo, dois desses participantes não comentaram como essa presença ocorre.
Por exemplo, a participante F4 relatou que esse conhecimento está presente nas
academias de “forma implícita”.
A análise das respostas dadas para a questão 12: Para você, quais foram os pontos
positivos dessa experiência vivida? Comente a sua resposta, mostra que 17 alunos
participantes apresentaram os pontos positivos para essa experiência de modelagem. O
quadro 102 mostra os pontos positivos listados por esses participantes.
Quadro 102: Pontos positivos da experiência de modelagem vivida
Pontos positivos
Facilitou a compreensão da matéria
Aulas mais dinâmicas e conhecer a realidade das academias
O trabalho em grupo e aplicar a matemática em situações do dia a dia
Maior interação com os colegas e com o professor
Visão crítica sobre as práticas nas academias
Total

Participantes
6
8
6
2
4
26

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Enfatiza-se que o quadro 102 mostra que as respostas dadas pelos 17 alunos
participantes totalizam 26 entradas, pois alguns participantes deram a mesma reposta para
essa questão, resultando, assim, em um total superior à quantidade de participantes dessa
pesquisa.
Finalizando a fase analítica do questionário final, a análise das respostas dadas
para a questão 13: Você gostaria de vivenciar mais experiências como essas nas aulas de
matemática? Explique, mostra que 17 alunos participantes desse estudo comentaram que
gostariam de participar de mais experiências inovadoras nas aulas de matemática. O
quadro 103 mostra as respostas dadas por esses participantes para essa questão.
Quadro 103: Respostas dada pelos participantes para a questão: Você gostaria de
vivenciar mais experiências como essas nas aulas de matemática?
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F12: Definitivamente sim, eu particularmente sempre tive muita dificuldade em matemática,
e através da realização desse trabalho consegui me desenvolver e me envolver bastante, o que
me ajudou muito e colaborou para a minha compreensão.
F4: Sim, adoro coisas que fogem da monotonia.
M7: Sim, eu gostaria de vivenciar mais experiências como essas novamente, já que adquiri
maneiras diferentes de aprender conteúdos matemáticos fora do âmbito escolar.
M13: Com toda certeza. Trabalhar com essas atividades foi algo muito bom e prazeroso, pois
mudou a estrutura das aulas.
M9: Sim, porque essas experiencias foram interessantes.
F14: Eu gostaria de vivenciar mais experiências como essas nas aulas de matemática, pois
aprendi de uma forma diferente.
F6: Apesar de dar muito trabalho, sim gostaria, pois, me ajudou a entender a matéria.
F2: Com certeza! Experiências dinâmicas como essas facilitam o nosso aprendizado.
M1: Eu optaria sim de experienciar essas aulas de novo, pois nós não ficamos só presos na
sala de aula. Com essas aulas nós visitamos lugares fora da escola, ou seja, além de aprender
na teoria, nós também aprendemos na prática.
M11: Gostaria sim, uma vez que o emprego de novas maneiras de ensino desperta uma maior
vontade de aprender por parte do aluno.
M5: É uma forma alternativa de aprendizagem além de, desenvolver o trabalho em equipe.
M3: Gostaria de vivenciar mais experiências como essas uma vez que, facilita a aprendizagem
da matéria, além de ser mais descontraído.
F16: Sim, gostaria, pois é uma maneira bem melhor de compreender a matéria.
F10: Sim! Acho muito legal quando se envolve tanto no conteúdo e prática, pois, assim se
torna mais fácil a compreensão.
M15: Gostaria sim, pois atividades como essa ajudam o aprendizado e diversifica as aulas,
deixando divertida a aprendizagem.
F8: Com certeza! Se tivéssemos mais aulas assim em todas as matérias, sairíamos do ensino
médio mais bem formados, porque atividades assim dão prazer de estudar.
F20: Sim, gostaria, pois, a matemática é trabalhada de maneira dinâmica, o que facilita o
entendimento.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Após a finalização da apresentação dos dados e da análise das respostas dadas
para o questionário final, o professor-pesquisador procedeu com a codificação aberta dos
dados brutos coletados nesse instrumento.

3.2.4.2. Codificação Aberta dos Dados Coletados no Questionário Final

O quadro 104 mostra os códigos preliminares obtidos no processo de codificação
aberta com relação aos dados brutos coletados nas respostas dadas pelos alunos
participantes desse estudo para as questões do questionário final.

Quadro 104: Codificação aberta dos dados coletados nas respostas dadas pelos alunos
participantes para o questionário final
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Dados Brutos Coletados
Os conteúdos relacionados com a Análise Combinatória foram
importantes para realizar as tarefas com as fichas de treino das
academias (9), uma vez que, antes de compreender as fichas de
treino foi necessário entender qual era o raciocínio e a fórmula
usada (3), que no caso era arranjo, já que a ordem importava (19).
Os conceitos da Análise Combinatória (19) ajudaram a entender
como criar as fichas com o objetivo de não causar
congestionamento na academia (9).
Os blocos de atividades foram de extrema importância para a
compreensão da Análise Combinatória (13), uma vez que
colocamos em prática através da resolução dos exercícios que nos
foi dado (6).
Eu tive muita dificuldade e terei que estudar mais um pouco sobre
essa matéria (2), mas dentro do grupo eu conseguia entender os
conceitos e como eles poderiam ser aplicados (14). Puseram em
prática o que estávamos aprendendo (4) e apesar de eu não saber as
fórmulas pude exercitar o meu raciocínio (10).
A Análise Combinatória contribuiu para nosso conhecimento (3) e
a visita às academias facilitaram a inserção do conhecimento e nos
ajudou (11), de forma diferente, a aprender e analisar na vida a
Análise Combinatória (6).
Na análise das prescrições (20) foi útil para compreender a
permutação (6). As contribuições da visita as academias (7) e
análise das prescrições de treino para a aprendizagem do conteúdo
de Análise Combinatória (9) foram o entendimento e compreensão
dessa matéria no nosso dia a dia (11).
As visitas às academias (7) foram importantes para compreender
onde poderíamos usar os conceitos aprendidos na sala de aula na
prática nas academias (21). Foi importante para que pudessem
perceber como a Análise Combinatória está presente nas
prescrições de treino e na troca de aparelhos (21).
Na visita a academia (7) pude perceber o quanto a matemática está
presente em todas as áreas mesmo que implicitamente (16) e
analisando as prescrições reforcei essa percepção (20).
As contribuições foram várias (6), já que a prática é sempre boa
para o entendimento da teoria (13). Trabalhar em grupo foi
fundamental para obter êxito nas atividades (13), uma vez que
várias pessoas pensam melhor do que uma e, quando alguém do
grupo tinha dificuldade outra pessoa a ajudava (14).
Possibilita a visualização dos outros componentes e a maneira
como os mesmos entenderam a matéria (13), possibilitando maior
interação
e
compartilhamento
de
ideias
e
entendimento/conhecimento (14). Cansativa, porém legal (6),
apesar de não concordarmos em algumas coisas e acabamos
discutindo (14).
Montagem de “looks” com peças do guarda roupa onde usaria
combinação (9). [Na escolha de] combos de lanches, princípio
fundamental da contagem (19).

Codificação Aberta
(Códigos preliminares)

(2) Dificuldade ou
facilidade com os
conteúdos matemáticos.

(3) Valorização de
saberes matemáticos.

(4) Importância da
matemática.

(6) Motivação e
interesse para a
aprendizagem.

(7) Atividades
extraclasse.

(8) Papel do professor.

(9) Utilização do
cotidiano em sala de
aula.
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Usei o conceito do princípio multiplicativo para resolver o
problema (19). Se eu tenho 2 calças e 6 blusas, para descobrir de
quantas maneiras diferentes eu posso me vestir basta multiplicar 2
por 6 (40).
O trabalho desenvolvido nos blocos de atividades (13) contribuiu
para uma mudança na minha maneira de perceber a matemática (4)
em minha vida diária, pois, percebi que esse conteúdo (Análise
Combinatória) está presente em muitas situações do dia a dia (11).
Após concluir essa etapa fui capaz de perceber a importância e a
função da matemática (4) na nossa vida, muitas vezes ela está
presente no nosso dia a dia, mas não percebemos (11).
O trabalho nos blocos de atividades foi importante para reforçar o
conhecimento adquirido (13), além de ter contribuído para o
desenvolvimento da nossa criticidade e reflexão sobre a
importância da matemática (33) porque, em todas as situações que
utilizamos da matemática foi a maneira mais simples e eficaz de
resolver os problemas que tínhamos (4).
Tivemos boa assistência do docente (8), grandes oportunidades de
pensar fora da “caixa”, indo mais para o raciocínio lógico do que
para as fórmulas (33). Esse trabalho foi importante para
compreender o uso da matemática no cotidiano (11).
Avalio como muito bom (6), apesar das dificuldades encontradas
em algumas atividades (10). Essas atividades acrescentaram
bastante na nossa aprendizagem (6), foi importante sim para a
criticidade e reflexão com relação a matemática presente no dia a
dia (33). Muitas das vezes não percebemos a presença da
matemática em nosso dia a dia (11).
A Análise Combinatória me auxiliou a entender como funciona
treinos na academia (9) e mostrou que indiretamente a Análise
Combinatória pode se fazer presente nas academias (11). Um
exemplo são as formas de se organizar um circuito, que é
permutação (21).
Procuraria uma academia com uma estrutura grande, com muitos
aparelhos e com profissionais qualificados (25). A combinatória me
ajudaria a perceber a organização e o rodízio dos aparelhos nessa
academia (33).
Procuraria uma academia que se preocupa com a prescrição de
ficha (25) correta para cada aluno e que acompanhe o aluno (33).
Procuraria uma academia que realmente demonstra preocupação
(25) no momento de prescrever as fichas (33).
O uso do circuito ampliaria e otimizaria o uso dos aparelhos, não
deixando pessoas ociosas (33). A relação dessa modalidade de
treinamento com a Análise Combinatória é que podemos utilizar da
permutação para descobrir as possibilidades de circuito (21).
Para o rodízio funcionar bem é preciso que as pessoas tenham
condições físicas parecidas, para que realizem os exercícios ao
mesmo tempo (33).
Ocorre de maneira implícita [a matemática], como um pedreiro que
não precisa de saber a fórmula de Física F = m ∙ v, para saber que
é preciso haver equilíbrio na estrutura de sua construção (33).
Percebi essa presença [do conhecimento de Análise Combinatória]
ainda que indireta na formação de fichas, na ordem dos treinos, no

(10) Dificuldade ou
facilidade na resolução
de situações-problema.

(11) Relação da
matemática com o
cotidiano.

(13) Estratégias de
ensino e aprendizagem.

(14) Trabalho e
negociação em grupo.

(16) Conexão com
outras áreas do
conhecimento.

(19) Pensamento
(raciocínio)
combinatório.

(20) Observação de
prescrições (fichas) de
treino.

(21) Conexão da
matemática com a
prática de atividades
físicas.
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revezamento de aparelhos entre alunos (21) evitando o
congestionamento (33).
A meu ver a Análise Combinatória está presente no universo das
academias (21) de maneira implícita na prescrição de fichas (33).
Essa experiência me trouxe maior conhecimento sobre a
matemática e academia (11), unindo a matemática que eu gosto a
um treinamento físico (21).
O olhar crítico (33) perante as academias e de como a matemática
está muito presente no nosso cotidiano (11).
Tive a oportunidade junto com meus colegas de sala de termos
aulas mais dinâmicas (13) que fizeram com que o aprendizado fosse
mais fácil e legal (6). Além de termos nos aproximado mais do
professor devido essas aulas mais divertidas (48).
Consegui compreender bem a matéria (6). As aulas foram mais
dinâmicas (48). Particularmente sempre tive muita dificuldade em
matemática (2), e através da realização desse trabalho consegui me
desenvolver (13) e me envolver bastante, o que me ajudou muito e
colaborou para a minha compreensão (6).
Gostaria sim, uma vez que o emprego de novas maneiras de ensino
(48) desperta uma maior vontade de aprender por parte do aluno
(6).
Se tivéssemos mais aulas assim em todas as matérias (48),
sairíamos do ensino médio mais bem formados, porque atividades
assim dão prazer de estudar (33).
Ter uma grande quantidade de aparelhos para não haver
impedimentos relacionados à superlotação (33).

(25) Acolhida ao
cliente.

(33) Pensamento críticoreflexivo.

(40) Modelando
situações-problema.

(48) Dinâmica das
aulas.

Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador

Concluída a determinação dos códigos preliminares no processo de codificação
aberta dos coletados nas respostas dadas pelos alunos participantes desse estudo para as
questões do questionário final, foi realizada a codificação axial para a determinação das
categorias conceituais.

3.2.4.3. Codificação Axial dos Dados Coletados no Questionário Final

O quadro 105 mostra a codificação axial com relação à análise das respostas dadas
pelos participantes desse estudo para as questões do questionário final.

Quadro 105: Codificação axial dos dados coletados nas respostas do questionário final
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Codificação Aberta
(Códigos preliminares)
(2) Dificuldade ou facilidade com os conteúdos
matemáticos.
(4) Importância da Matemática.
(10) Dificuldade ou facilidade na resolução de
situações-problema.
(20) Observação de prescrições (fichas) de treino.
(3) Valorização de saberes matemáticos.
(16) Conexão com outras áreas do conhecimento.
(19) Pensamento (raciocínio) combinatório.
(21) Conexão da matemática como a prática de
atividades físicas.
(33) Pensamento crítico-reflexivo.
(40) Modelando situações-problema.
(6) Motivação e interesse para a aprendizagem.
(7) Atividades extraclasse.
(8) Papel do professor.
(9) Utilização do cotidiano em sala de aula.
(11) Relação da Matemática com o cotidiano.
(13) Estratégias de ensino e aprendizagem.
(14) Trabalho e negociação em grupo.
(48) Dinâmica das aulas.

Codificação Axial
(Categorias Conceituais)

Matemática no contexto escolar

Ambiente extraescolar da academia

Processo de Modelagem Matemática

Ação pedagógica da modelagem

Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador

Finalizando a fase analítica desse estudo que foi realizada por meio dos
questionários inicial e final, dos quatro blocos de atividades e do diário de campo do
professor-pesquisador, apresenta-se, em seguida, a interpretação dos resultados obtidos
nessa investigação por meio da interpretação das categorias conceituais identificadas
durante a condução da codificação axial que foi conduzida nessa pesquisa.
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CAPÍTULO IV

INTERPRETANDO OS RESULTADOS ATRAVÉS DAS CATEGORIAS
CONCEITUAIS

A utilização da Teoria Fundamentada nos Dados possibilitou a elaboração de uma
questão de investigação que auxiliasse o professor-pesquisador na exploração da
problemática desse estudo:

Como a perspectiva Sociocrítica da Modelagem Matemática pode contribuir
para o desenvolvimento dos conceitos de Análise Combinatória de alunos do
2º ano do Ensino Médio de uma escola particular da região do Vale do Rio
Doce?

Desse modo, durante a condução do trabalho de campo dessa investigação, os
dados brutos foram coletados, organizados, analisados e apresentados. Assim, a
amostragem teórica foi composta por esses dados, possibilitando que o professorpesquisador anotasse as palavras, os termos, as expressões e as frases que o auxiliou na
identificação dos códigos preliminares, bem como na elaboração das categorias
conceituais.
O principal objetivo da elaboração das categorias conceituais foi fundamentar e
validar a sua descrição a partir de interlocuções empíricas provenientes das informações
extraídas dos instrumentos de coleta de dados que foram utilizados nesse estudo. Nesse
contexto, apresenta-se a descrição de cada uma das categorias, que foram elaboradas por
meio da realização das codificações aberta e axial, que possibilitaram o desenvolvimento
da fase interpretativa dessa pesquisa.
Desse modo, a elaboração dessas categorias auxiliou o professor-pesquisador na
organização e escrita dos textos que se originaram dos dados coletados, que foram
descritos e analisados durante a condução do trabalho de campo desse estudo. Nesse
sentido, o quadro 106 mostra as categorias conceituais obtidas a partir das codificações
aberta e axial que foram elaboradas durante a condução do processo de codificação dos
dados brutos.
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Quadro 106: Categorias conceituais obtidas a partir das codificações aberta e axial
Categorias Conceituais
Matemática no contexto escolar
(2) Dificuldade ou facilidade com os conteúdos matemáticos.
(4) Importância da Matemática.
(5) Conteúdos e conceitos matemáticos.
(10) Dificuldade ou facilidade na resolução de situações-problema.
Ambiente Extraescolar da Academia
(15) Prática e valorização de esportes.
(17) Frequência em academias.
(19) Papel do profissional de educação física.
(20) Observação de prescrições (fichas) de treino.
(23) Importância das fichas de treino.
(25) Acolhida ao cliente.
(26) Processos de avaliação inicial e/ou continuada.
(27) Processos de prescrição do treino.
(28) Fatores de risco.
(29) Papel do profissional de educação física.
(30) Condicionamento físico.
(31) Programa de treinamento.
(32) Componentes da carga.
(34) Relações comerciais.
(35) Campo de conhecimento da Educação Física.
(36) Órgãos de Regulamentação e/ou fiscalização.
(37) Diretrizes e posicionamentos oficiais.
(38) Variáveis estruturais.
(39) Formação acadêmica e/ou continuada.
(43) Sistema de gestão dos treinos.
(44) Autonomia dos alunos da academia.
(45) Papel dos alunos da academia.
(47) Desenvolvimento histórico do treinamento esportivo.
Processo de Modelagem Matemática
(3) Valorização de saberes matemáticos.
(9) Utilização do cotidiano em sala de aula.
(16) Conexão com outras áreas do conhecimento.
(18) Falta de tempo e/ou recursos financeiros.
(19) Pensamento (raciocínio) combinatório.
(21) Conexão da matemática com a prática de atividades físicas.
(22) Estratégias de resolução.
(24) Matematizando situações-problema.
(33) Pensamento crítico-reflexivo.
(40) Modelando situações-problema.
(41) Elaborando modelos matemáticos.
(46) Conhecimento tácito.
Ação pedagógica da Modelagem
(1) Relação dos participantes com a matemática.
(6) Motivação e interesse para a aprendizagem.
(7) Atividades extraclasse.
(8) Papel do professor.
(11) Relação da Matemática com o cotidiano.
(12) Interação social.
(13) Estratégias de ensino e aprendizagem.
(14) Trabalho e negociação em grupo.
(42) Desenvolvimento histórico da Análise Combinatória.
(48) Dinâmica das aulas.
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador
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Nesse contexto, apresenta-se a descrição de cada uma das categorias, que foram
elaboradas por meio da realização das codificações aberta e axial, que possibilitaram o
desenvolvimento da fase interpretativa dessa pesquisa.
4.1.1. Matemática no Contexto Escolar
Os códigos preliminares identificados nos instrumentos de coleta de dados
brutos estão relacionados com os conteúdos matemáticos ensinados no contexto escolar,
inclusive Análise Combinatória, definindo, assim, a categoria denominada de Matemática
no Contexto Escolar.
Nesse direcionamento, a interpretação das respostas dadas para as questões do
Questionário Inicial, mostra que, dos 17 alunos participantes desse estudo, 9 (nove)
afirmaram que gostam de estudar Matemática por causa da facilidade encontrada na
aprendizagem de seus conceitos e, também, por reconhecerem a sua importância na
realização de atividades do cotidiano enquanto 4 (quatro) participantes comentaram que
a sua apreciação pela Matemática é parcial, pois consideram alguns conteúdos
matemáticos difíceis, como, por exemplo, a geometria, a trigonometria e o logaritmo.
Contudo, 16 alunos participantes listaram os conteúdos que mais gostaram de
estudar na escola, como, por exemplo, equações de 1º e 2º graus, matrizes, geometria e
trigonometria, pois tiveram um melhor desempenho em sua realização, possibilitando a
sua aprendizagem.
Mediante a importância desses conceitos matemáticos para o desenvolvimento do
currículo matemático escolar, esses conteúdos desempenham um papel fundamental e
prático no cotidiano dos alunos, haja vista que os 17 participantes desse estudo afirmaram
sobre a sua utilidade e importância nas atividades realizadas diariamente. Por exemplo, a
aluna participante F6 afirmou que utiliza os “conteúdos matemáticos no dia a dia no
exercício de atividades financeiras”.
É importante ressaltar que, após a finalização da condução de trabalho de campo
desse estudo, os 17 alunos participantes se conscientizaram sobre a importância dos
conteúdos matemáticos relacionados com a Análise Combinatória na condução das
atividades realizadas nas academias, pois foi necessário compreender quais fórmulas
combinatórias seriam utilizadas nas situações-problemas propostas em sala de aula. Por
exemplo, o aluno participante M1 comentou que os “conceitos da Análise Combinatória
ajudaram a entender como criar as fichas com o objetivo de não causar congestionamento
na academia”.
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Nesse sentido, esses participantes também perceberam a presença do
conhecimento matemático relacionado com os conteúdos combinatórios nas academias,
porém, muitas vezes, implicitamente. Por exemplo, a aluna participante F20 comentou
que “a meu ver a Análise Combinatória está presente no universo das academias de
maneira implícita na prescrição de fichas”. Similarmente, o aluno participante M15
afirmou que “percebi essa presença ainda que indiretamente na formação de fichas, na
ordem dos treinos, no revezamento de aparelhos entre alunos evitando o
congestionamento”.
Nesse direcionamento, Rosa (2010) argumenta que o conhecimento matemático
pode ser considerado como um elo entre a realidade que informa os alunos e a ação que
os modificam. Então, esse conhecimento é gerado por essa ação que está relacionada com
a capacidade que os indivíduos desenvolvem para explicar, lidar, manejar e entender a
realidade na qual estão inseridos.
Com relação às tarefas propostas no Bloco de Atividades 1: Fase inicial –
preparação da modelagem, o seu principal objetivo foi verificar a utilização do
pensamento combinatório pelos 17 alunos participantes desse estudo em suas
experiências cotidianas. Essa abordagem promoveu a utilização de conteúdos
matemáticos curriculares por meio da sondagem do pensamento combinatório adquirido
pelos alunos participantes desse estudo no desenvolvimento de sua trajetória escolar e de
suas experiências diárias.
Desse modo, ressalta-se que 17 alunos participantes realizaram a atividade
intitulada Verificando o conhecimento tácito, do Bloco 1, proposto no trabalho de campo
desse estudo, participando dos encontros que possibilitaram o compartilhamento de ideias
e o desenvolvimento de noções combinatórias por meio da troca de informações sobre as
estratégias de resolução utilizadas na realização das 13 questões propostas em sala de aula
para essa atividade.
Nesse contexto, Rosa (1998) argumenta sobre a necessidade de os professores
apresentarem o conteúdo combinatório por meio da contextualização de situaçõesproblema vivenciadas no cotidiano. Essa abordagem pode minimizar o fato de que a
Análise Combinatória seja apresentada como um obstáculo para a aprendizagem dos
alunos por causa da maneira como é abordada em salas de aula, pois os seus conteúdos
são ensinados por meio da memorização de exemplos e da aplicação descontextualizada
de algoritmos.
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A interpretação dos resultados obtidos nesse bloco de atividades mostra que os
participantes desse estudo se envolveram ativamente na realização das atividades
propostas, discutindo sobre os possíveis resultados, bem como sobre a utilização de
estratégias, como, por exemplo, a listagem de possibilidades e a utilização de diagramas
e gráficos; na resolução dessas questões.
Contudo, essa interpretação também mostra que, apesar desse envolvimento na
realização das questões propostas, esses participantes apresentaram algumas dificuldades,
principalmente, com relação à resolução das questões 1, 10 e 13 da atividade Verificando
o conhecimento tácito, pois tiveram um índice de acerto menor que 30% cada uma.
No entanto, por meio da interpretação desses resultados infere-se que apesar
desses participantes terem utilizado o raciocínio combinatório corretamente, houve um
descuido na descrição das possíveis respostas para essas questões, que foram apresentadas
de maneira incompleta e inconclusiva. De acordo com Rosa (1998), os alunos podem
estar condicionados a solucionarem as situações-problema propostas por meio da
aplicação de fórmulas sem definirem o conceito matemático que deve ser utilizado em
suas resoluções.
Porém, os PCN de Matemática (BRASIL, 1998) orientam que as fórmulas sejam
consideradas como o resultado do raciocínio dos alunos, que é desenvolvido no processo
de resolução de problemas diversos, devendo ter a função de simplificar os cálculos
quando a quantidade de dados utilizados for extensa.
Por outro lado, as 10 questões remanescentes que compunham essa atividade
tiveram índice de acerto entre 59% e 94%. Nesse direcionamento, as estratégias de
resolução utilizadas pelos alunos participantes desse estudo, nessas questões, foram:
a) listar todas as possibilidades,
b) utilizar o diagrama da árvore,
c) esquematizar as respostas,
d) esquematizar a contagem,
e) listar e contar as possibilidades,
f) multiplicar as possibilidades,
g) descrever as possibilidades por meio da escrita das respostas (procedimento
retórico) e
h) utilizar intuitivamente a noção do princípio multiplicativo e de fatorial.
Nesse contexto, Pessoa e Borba (2009) comentam que os alunos utilizam métodos
e estratégias informais na resolução de atividades combinatórias, sem que tenham

330
adquirido o domínio abrangente das fórmulas, pois desenvolvem determinados
procedimentos para auxiliá-los na compreensão de diversos tipos de problemas.
Por exemplo, ao resolver uma das questões dessa atividade, a participante F4
comentou que “você tem quatro opções de sanduíche, três opções de bebida e duas opções
de sobremesa. Ai, a resposta é 4x3x2”. Com relação à quantidade de aperto de mãos, a
participante F14 respondeu que “são 5 x 4 = 20/2 = 10. Cada pessoa cumprimenta a outra
uma vez logo se A cumprimenta B, então, B não cumprimenta A, então divide por dois”.
Para resolver outra questão dessa atividade, o participante M15 utilizou uma
estratégia diferente para determinar a solução da situação-problema proposta,
argumentando que:
Quando você faz isso de contar o B com A e fala que é seis e, depois o
A com B e fala que é seis também, então, você está contando duas vezes.
Quando você faz isso, você conta duas vezes. Concorda? Aqui, quando
você liga o 2 com o 1 e o 1 com o 2 é a mesma coisa! Liga o 1 com o 2
e depois liga o 2 com o 1 você está contando a mesma coisa duas vezes.

É importante destacar que a utilização desses métodos, dessas estratégias e desses
procedimentos também podem auxiliar os professores na promoção do desenvolvimento
conceitual de conteúdos matemáticos pelos alunos (PESSOA; BORBA, 2009).
Para a determinação da quantidade de diagonais de um hexágono, a participante
F6 afirmou que “são 9 diagonais: EC, DF, EB, DA, DB, EA, CF, FB, AC, contei as
possibilidades”. Essa abordagem está em concordância com Sturm (1999) que destacou
sobre a importância de uma fase inicial na aprendizagem dos conceitos combinatórios por
meio da qual os alunos utilizam recursos como enumeração sistemática e árvore de
possibilidades.
É importante ressaltar que o processo de sistematização dos conceitos de Análise
Combinatória foi realizado a partir da análise das questões propostas na atividade
Verificando o conhecimento Tácito, que foi desenvolvida anteriormente em sala de aula,
por meio da retomada de conceitos combinatórios utilizados tacitamente nas atividades
anteriores.
Por exemplo, o professor-pesquisador trouxe uma situação-problema em que os
participantes deveriam escolher um combo numa lanchonete, que era composto por um
lanche, um suco e uma sobremesa. Entre as possibilidades de escolha havia cinco opções
de lanche, quatro opções de suco e três opções de sobremesa. Nesse sentido, solicitou aos
alunos participantes que determinassem o total de combos possíveis de serem preparados
nessa lanchonete.
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Respondendo essa questão, 5 (cinco) alunos participantes responderam que a
resposta era “5x4x3” enquanto 12 participantes não se pronunciaram sobre essa situaçãoproblema, ainda que essa situação-problema tenha sido explicada para os alunos
participantes para que entendessem como deveriam proceder na composição do combo
solicitada nessa questão.
Nesse contexto, os PCN, de Matemática (BRASIL, 1998), mostram que existe a
necessidade de os professores auxiliem os alunos, diante das situações-problema
propostas em sala de aula, a utilizarem estratégias de resolução de problemas
combinatório, como, por exemplo, tentativa e erro, para que possam estabelecer hipóteses
para testá-las, validando os seus resultados.
Prosseguindo com a discussão dessa questão, para esclarecimento de dúvidas
quanto à sua resolução, o professor-pesquisador comentou que ao se realizar escolhas
independentes, como no caso da situação-problema apresentada, pode-se recorrer ao
Princípio Fundamental da Contagem para efetuar o produto entre a quantidade de
lanches, de sucos e de sobremesa apresentadas.
Então, o professor-pesquisador recordou com os participantes desse estudo que a
conjunção e em Análise Combinatória indica a operação de multiplicação enquanto a
conjunção ou indica a operação de adição. Nesse sentido, de acordo com Bose e Manvel
(1984), com relação ao princípio aditivo, se uma tarefa pode ser realizada de m maneiras
e outra tarefa pode ser realizada de n maneiras, então, uma tarefa ou outra podem ser
realizadas de n+m maneiras.
Por outro lado, Bose e Manvel (1984) também afirmam que, no princípio
multiplicativo, se uma tarefa pode ser realizada de m maneiras e a outra tarefa pode ser
realizada de n maneiras, então uma tarefa e outra podem ser realizadas de 𝑛 ∙ 𝑚 maneiras.
Esses princípios são a base do desenvolvimento da Análise Combinatória, sendo,
também, aplicáveis em uma grande variedade de situações problema encontradas em
diversos contextos.
O fatorial foi outro conceito de Análise Combinatória que foi sistematizado pelos
alunos participantes desse estudo. Por exemplo, o aluno participante M7 respondeu que
“5! seria 5x4x3x2x1”. Relembrando a resolução de uma situação-problema resolvida
anteriormente, a aluna participante F14 comentou que “a gente usou o conceito de fatorial
naquele problema que tinha 4 pessoas, né? Que tinha que ficar em posições diferentes na
foto, não é?”.
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Nesse direcionamento, Santos (2002) argumenta que existe a necessidade de que
os alunos saibam operar com o fatorial, que é uma expressão que tem por função
determinar um número sucessor com o auxílio de seu número anterior ou anteriores, cujo
procedimento é denominado de recursividade. Desse modo, o fatorial de um número
consiste em um mecanismo relevante para o desenvolvimento de estudos envolvendo a
Análise Combinatória, pois a multiplicação de números naturais consecutivos é muito
utilizada nos processos de contagem.
Por conseguinte, o significado de permutação foi discutido com os alunos
participantes visando a sua sistematização. De acordo com a interpretação dos resultados
obtidos nesse estudo, infere-se que esses participantes entenderam o conceito de
permutar, que significa trocar de lugar. Dessa maneira, toda vez que troca-se os objetos
de posições entre si para a obtenção de uma nova ordem, tem-se uma permutação. Nesse
contexto, o aluno participante M5 comentou que “permutar é realizar uma troca”.
Contudo, quando o professor-pesquisador questionou sobre o total de posições
diferentes que cinco alunos poderiam ocupar em uma fila com cinco lugares, a aluna
participante F16 mostrou a sua resposta “5!=5x4x3x2x1=120”. Esse tipo de permutação
possibilita o entendimento de quantas maneiras pode-se ordenar n objetos em n posições.
Então, em uma permutação simples todos os objetos ordenados são distintos. Em seguida,
a fórmula para a permutação simples foi sistematizada pelos alunos participantes como
Pn = n!.
Na sistematização da permutação com repetição, os alunos participantes
resolveram a situação-problema: Um usuário de um banco deveria criar uma senha
eletrônica de quatro algarismos para o seu cartão bancário. Para isso, ele resolveu
escolher os algarismos da data de aniversário de sua namorada, 12/12, listando todas as
possibilidades para a resposta. Discutindo sobre as informações referentes à essa situaçãoproblema, concluíram que haveria 6 (seis) senhas diferentes: 1212, 2121, 1221, 2112,
1122, 2211.
Contudo, os alunos participantes notaram que, se aplicassem a fórmula de
permutação para a resolução dessa situação-problema, determinariam 24 possibilidades.
Nessa discussão, esses participantes também argumentaram que havia algarismos
repetidos, como, por exemplo, na senha 1212 e, então, a fórmula para permutação com
repetição foi sistematizada como: 𝑃𝑛𝛼,𝛽 =
número de vezes que as letras repetem.

𝑛!
𝛼!𝛽!

, onde α (alfa) e β (beta) representam o
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O conceito de arranjo simples foi sistematizado por meio da utilização da situaçãoproblema: Em uma competição de xadrez existem oito jogadores. De quantas formas
diferentes poderá ser formado o pódio, com primeiro, segundo e terceiro lugares?. Por
exemplo, o aluno participante M15 afirmou que “Eu fiz 8x7x6” enquanto a aluna
participante F4 explicou que “quem está no primeiro lugar não pode ocupar o segundo e
o terceiro. Quem está no segundo, não pode ocupar o primeiro e o terceiro”.
Após as discussões realizadas sobre os resultados obtidos na resolução dessa
situação-problema, os alunos participantes sistematizaram a fórmula de arranho simples
como: 𝐴𝑛,𝑝 =

𝑛!

. Nessa discussão, concluíram que, no arranjo simples, a ordem

(𝑛−𝑝)!

dos objetos é importante, pois cada grupo difere pela ordem de seus elementos.
Consequentemente, em concordância com Lima, Carvalho, Wagner e Morgado
(2006) afirmam que, se permutar apenas p elementos de um conjunto com n elementos
no total, para selecionar o primeiro elemento tem-se n opções, para o segundo tem-se (n–
1) opções, para o terceiro tem-se (n–2) opções, até que se determine o p-ésimo elemento,
para o qual se tem (n–p+1) opções disponíveis.
Continuando com a sistematização dos conceitos de Análise Combinatória, os
alunos participantes desse estudo determinaram quantos segmentos poderiam ser
formados ao conectarem todos os pontos de um hexágono. Por meio da utilização da
contagem direta, esses participantes determinaram que o hexágono tem 15 segmentos de
reta. Esses participantes também discutiram sobre a possibilidade de desenvolverem um
procedimento para a determinação do resultado para figuras com uma grande quantidade
de pontos. Por exemplo, o aluno participante M13 comentou que esse tipo de situaçãoproblema era uma “Combinação simples porque a ordem [dos elementos] não importa”.
Em seguida, a fórmula para combinação simples foi sistematizada como: 𝐶𝑛,𝑝 =
𝑛!
𝑝!(𝑛−𝑝)!

. A combinação simples é um tipo de agrupamento no qual a ordem dos

elementos não é importante. Nesse contexto, é importante destacar que cada seleção de p
objetos é denominada de combinação simples de classe p dos n objetos. Por exemplo, as
“combinações simples de classe 3 dos objetos a, b, c, d, e são {a, b, c}, {a, b, d}, {a, b,
e},{a, c, d}, {a, c, e}, {a, d, e}, {b, c, d}, {b, c, e}, {b, d, e} e {c, d, e}” (LIMA et al.,
2006, p. 96).
Então, para resolver o problema das combinações simples é necessário notar que
selecionar p entre os n objetos equivale a dividir os n objetos em um grupo de p objetos,
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que são os selecionados, e um grupo de n–p objetos, que estão relacionados com os
elementos que não foram selecionados nessa escolha (LIMA et al., 2006).
Prosseguindo com essa discussão sobre a sistematização dos conceitos
combinatórios, os alunos participantes afirmaram que a quantidade de diagonais de um
hexágono é 9 (nove), pois do total de 15 segmentos de reta são subtraídos 6 (seis)
segmentos que correspondem ao número de lados do hexágono. Desse modo, esses
participantes discutirem sobre uma fórmula que pudesse determinar, de maneira imediata
e direta, o número de diagonais de um polígono regular.
Contudo, a interpretação dos resultados obtidos para essa questão mostra que esses
participantes tiveram dificuldades para determinarem essa fórmula sem a intervenção do
professor-pesquisador, que mediou o processo de modelagem da fórmula para a
determinação do número de diagonais de polígonos regulares quaisquer. Por exemplo, a
aluno participante M15 comentou que a “combinação de n em dois não vai dar somente
as diagonais” enquanto a aluna participante F14 destacou que “é só subtrair o número de
lados. É só subtrair n”.
Nesse contexto, Morgado et al. (1991) argumentam que os professores devem
privilegiar o ensino de situações-problema relacionadas com a resolução de problemas de
permutação, arranjo e combinação, pois entre os vários tipos de contagem, essas técnicas
são simples e de utilização ampla, possibilitando a realização de uma grande quantidade
de problemas, possibilitando o desenvolvimento do raciocino lógico dos alunos para que
possam interpretar e resolver, de maneira crítica e reflexiva, as situações-problema
propostas em salas de aula.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, para Matemática (BRASIL, 1998),
apontam que as fórmulas devem ser utilizadas como uma consequência do
desenvolvimento do raciocínio lógico desenvolvido pelos alunos frente à resolução de
situações-problema diversas, pois têm a função de simplificar os cálculos quando a
quantidade de dados a ser manipulada é muito grande. Nesse sentido, as fórmulas devem
emergir em decorrência das experiências vivenciadas pelos alunos com a resolução de
situações-problema propostas em salas de aula.
Nesse direcionamento, a situações-problema propostas estavam relacionadas com
Bloco de Atividades 1: Fase inicial – Preparação da Modelagem, os alunos participantes
desse estudo, procederam com a interpretação das situações-problema propostas,
desenvolvendo a sua análise e sistematização.
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A transição da relação verbal na linguagem materna para a simbologia matemática
foi uma tarefa que exigiu esforço por parte desses participantes. Em razão disso, o
professor-pesquisador esteve atento para a simbologia que esses participantes conheciam,
principalmente, com relação aos símbolos padronizados, para auxiliá-los na resolução das
questões propostas nesse bloco de atividades.
Em concordância com a interpretação dos resultados obtidos nesse bloco de
atividades, infere-se que há indícios da utilização da matematização e da modelagem de
situações-problema, bem como da elaboração de modelos matemáticos. Por exemplo, ao
resolver uma das situações-propostas, o aluno participante M5 comenta que “cada vértice
liga três pontos, só que nesses três um sempre não vai repetir. Então se você multiplicar
6 x 3 é 18 e dividir por 2 é 9” enquanto a aluna participante F4 afirmou que “porque você
tem quatro opções de sanduíche, três opções de bebida e duas opções de sobremesa. Aí,
[o resultado] é 4 x 3 x 2”.
Dessa maneira, Van de Walle (2001) argumenta que, durante a resolução de
situações-problema matemáticas propostas em sala de aula, os alunos podem se
desvincular da utilização de métodos ou regras prescritas ou memorizadas, pois
abandonam a percepção de que somente existe um método específico para que possam
determinar a solução correta para as situações-problema propostas em sala de aula. Por
exemplo, os participantes desse estudo trabalharam com atividades de Análise
Combinatória por meio da descrição de cada elemento, realizando a contagem de todos
os objetos a serem determinados.
A interpretação dos resultados obtidos referentes à realização das tarefas propostas
para esse bloco de atividade mostra que a resolução das situações-problema trabalhadas
em sala de teve uma participação ativa e efetiva dos alunos participantes. Nesse processo
de exposição de suas soluções e de serem questionados pelos colegas, esses participantes
revisaram as suas interpretações, possibilitando a produção de seu conhecimento
combinatório, bem como o desenvolvimento de sua capacidade de interação e
interlocução com o professor-pesquisador e os colegas de grupo e de sua turma.
De acordo com Vargas (2009), é importante discutir as soluções e as respostas das
atividades investigativas por meio da socialização de seus resultados. Desse modo, os
alunos, além de apresentarem as suas soluções, compartilham os seus questionamentos
que sãos discutidos e esclarecidos pelos professores, visando explorar as diferentes
possibilidades de soluções encontradas para as situações-problema propostas em sala de
aula.
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Por conseguinte, os alunos participantes desse estudo tiveram a oportunidade de
socializar as suas ideias com relação ao compartilhamento de estratégias de resolução das
situações-problema propostas no Bloco de Atividades 1, cujo objetivo estava relacionado
com o seu envolvimento no processo de construção do próprio conhecimento
combinatório.
Nesse sentido, Frant, Castro e Lima (2001) afirmam que é importante explorar o
pensamento combinatório, bem como entender as estratégias utilizadas na resolução de
situações-problema envolvendo a Análise Combinatória por meio da promoção de
discussões em sala de aula para que os alunos possam expor as suas argumentações sem
uma utilização tediosa e enfadonha das fórmulas e da simbologia matemática.

4.1.2. Ambiente Extraescolar da Academia
Os códigos preliminares identificados nos instrumentos de coleta de dados brutos
dessa pesquisa também estão relacionados com o ambiente extraescolar da academia e
com os conhecimentos científicos do campo de estudo e pesquisa referente à Educação
Física, definindo, assim, a categoria denominada de Ambiente Extraescolar da Academia.
Assim, essa categoria está relacionada com as especificidades desse ambiente,
externo ao contexto escolar, cujos conhecimentos se desenvolvem fora do espaço da sala
de aula, como, por exemplo, por meio do entendimento dos processos envolvidos na
elaboração da prescrição das fichas de treinos, da compreensão do conhecimento do papel
dos profissionais de Educação Física, do conhecimento dos órgãos regulamentadores das
práticas de Educação Física e, também, com a valorização das práticas esportivas.
De acordo com essa perspectiva, a interpretação dos resultados dessa categoria
mostra que 16 alunos participantes comentaram que gostam de praticar esportes por causa
do bem-estar alcançado pela prática de atividades físicas, por reconhecerem que a prática
de esportes propicia momentos de descontração entre os amigos e pelos benefícios da
atividade física na busca por uma vida saudável.
Por exemplo, o aluno participante M11 afirmou que “gosto dos esportes, uma vez
que fui criado praticando-os e assistindo-os pela televisão” enquanto o participante M1
comentou que aprecia os esportes “uma vez que ajuda o nosso corpo a ser mais saudável,
os que eu mais gosto é futebol e musculação”.
Então, é importante que os alunos sejam motivados para trabalharem com as
ideias, os procedimentos e as práticas matemáticas vinculadas aos esportes do que
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somente resolverem exemplos selecionados por fontes tradicionais, como, por exemplo,
os livros didáticos (GALLIAN, 2010).
Essa interpretação também mostra que os esportes preferidos pelos alunos
participantes desse estudo são: Futebol, Handebol, Downhill, Basquete, Vôlei, Ciclismo,
Ping Pong, Atletismo, Corrida, Natação, Sinuca, Muay thai, Dança, Pular corda,
Queimada, Tênis, Badminton, Musculação e Xadrez. Nesse sentido, Gallian (2010)
argumenta sobre a importância da utilização de atividades curriculares que despertem o
interesse dos alunos pelos conteúdos matemáticos, possibilitando a aprendizagem da
Matemática por intermédio dos esportes e de seus desafios.
A interpretação dos resultados desses também mostra que, para 17 alunos
participantes, a Matemática está presente na prática de atividades físicas, como, por
exemplo, nas academias. Nesse sentido, o participante professor de Educação Física
argumentou que:
(...) se para os alunos de Educação Física, a informação tivesse uma
maior autonomia no campo da matemática, e pudesse fazer essa leitura
de como as variáveis poderiam ser comportar em determinadas
situações, eu acredito que não só compreenderíamos melhor os modelos
que existem para criticá-los até, como seríamos passíveis de criar
outros, de propor outros.

De acordo com a interpretação desses resultados, infere-se que os alunos
participantes desse estudo se conscientizaram sobre a importância da Matemática no
desenvolvimento das atividades realizadas no cotidiano das academias. Por exemplo, o
participante P1 afirmou que a “Matemática é a linguagem que me interessa! É a
matemática enquanto possibilidade de compreender o mundo”.
Nesse contexto, Rosa (2010) argumenta que existe a necessidade de articular o
conhecimento escolar com os saberes e fazeres cotidianos, pois esse caminho possibilita
o desenvolvimento de um processo de ensino e aprendizagem em Matemática que é
contextualizado e com significado para os alunos.
Com relação à participação em atividades realizadas externamente às salas de aula
de Matemática, 14 alunos participantes afirmaram que apoiam a condução de atividades
extraclasse, bem como comentaram que participaram desse tipo ação pedagógica durante
a sua trajetória escolar.
Nesse direcionamento, o aluno participante M11 relatou que “dentre várias
atividades realizadas pela escola, tenho a lembrança de uma atividade realizada no Ensino
Fundamental. Nessa atividade extraclasse fomos ao supermercado e pesquisamos sobre
os preços e ao mesmo tempo realizamos contas de porcentagem”.
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Então, é necessário ressaltar a importância do entendimento e da compreensão de
situações-problema que emergem do cotidiano dos alunos, como, por exemplo, nas
academias para a elaboração de atividades matemáticas curriculares para serem utilizadas
em salas de aula.
Com relação às práticas matemáticas relacionadas com o conhecimento cotidiano
das academias, 15 alunos participantes se conscientizaram sobre a importância da
realização de atividades extraclasse para a compreensão de situações-problema
enfrentadas em contextos externos às escolas.
Nesse sentido, esses participantes se conscientizaram da existência de situaçõesproblema cotidianas que envolvam os conteúdos combinatórios que podem ser resolvidas
aplicando os conceitos estudados em sala de aula, como, por exemplo, a escolha de roupas
para vestir e a determinação de placas de carro, de senhas de cartões de crédito e de
números de telefones.
De acordo com Rosa e Orey (2003), essa abordagem auxilia os alunos na
construção do conhecimento matemático, pois as temáticas extracurriculares propostas
despertam o interesse e a motivação dos alunos, tornando-os autônomos para que possam
elaborar e utilizar estratégias próprias para resolver as situações-problemas enfrentadas
em contextos extraescolares (ROSA, 2010).
Contudo, apesar dos 17 alunos participantes declararam que apreciam os esportes
e reconhecerem a importância das academias para a promoção e a manutenção de hábitos
saudáveis, 15 deles declararam que não frequentam esses ambientes por causa de
indisponibilidade de tempo e da carência de recursos financeiros. Por exemplo, o
participante M15 afirmou que “não frequento as academias, uma vez que não possuo
dinheiro para pagar por uma academia para exercitar-me.
Em virtude desse contexto, o professor-pesquisador programou visitas às
academias da cidade com o objetivo desses participantes buscarem informações sobre
como ocorre o processo de elaboração de prescrição das fichas de treinos, que é
desencadeado nas academias e, também, sobre a gestão desses treinos pelos profissionais
de Educação Física que atuam nesses ambientes.
Assim, a realização das visitas às academias possibilitou que os alunos
participantes desse estudo investigassem a presença dos conhecimentos matemáticos,
como, por exemplo, de conceitos combinatórios, no processo de elaboração e
funcionamento da prescrição das fichas de treino.

339
Desse modo, para 15 alunos participantes, o trabalho realizado com a análise das
prescrições de treino das academias contribuiu para o entendimento do funcionamento da
rotina diária de treino de uma academia. Por exemplo, o participante M1 explicou que um
exemplo de contribuição foi a constatação de que esse trabalho possibilitou o
entendimento das “formas de se organizar um circuito, que por meio da permutação”.
Nesse contexto, Rosa (2010) ressalta que o conhecimento cotidiano adquirido
pelos alunos em contextos externos às escolas possibilita a construção e a apropriação de
significados matemáticos implícitos nesses ambientes específicos, como, por exemplo, as
academias, pois desencadeiam a sua contextualização em salas de aula.
É importante destacar que, inicialmente, 11 alunos participantes declararam que
as fichas de treino (prescrição dos treinos) são fundamentais na organização dos treinos
nas academias, pois disponibilizam informações relativas às atividades a serem realizadas
nas academias, como, por exemplo, os dias de treino, as séries e as repetições. Por
exemplo, a aluna participante F4 comentou que as “fichas de treino são bastante
necessárias uma vez que elas organizam, e projetam as atividades dos frequentadores de
academias”.
É importante ressaltar que, para os participantes que visitaram as academias, os
conhecimentos acadêmicos importantes para a elaboração das fichas de prescrição de
treino. Nesse direcionamento, Monteiro e Pompeu Júnior (2001) destacam que os alunos
precisam extrapolar o espaço das salas de aula para que possam observar o mundo ao seu
redor e (re)descobrir diferentes modos para a resolução de situações-problema que
enfrentam em seu cotidiano (MONTEIRO; POMPEU JR., 2001).
A participação ativa desses participantes nessas visitas mostrou que a promoção
de atividades extraescolares possibilitou a conexão entre sistemas de conhecimento
distintos por meio da elaboração das fichas de prescrição de treino. Então, o ponto de
partida para a elaboração dessas prescrições está relacionado com o reconhecimento sobre
quem é esse sujeito, através da acolhida por um setor específico da academia, seguido da
realização de um questionário de triagem de pré-participação.
Esses aspectos relacionados com a elaboração da prescrição das fichas de treino
foram contemplados nas argumentações realizadas pelos alunos participantes desse
estudo nas discussões realizadas em sala de aula. Nessas discussões, esses participantes
adquiriam o conhecimento referente à estrutura dessas fichas, que se fundamentam em
quatro variáveis: intensidade, volume, frequência semanal e progressão.
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Desse modo, Gentil (2005) argumenta que alguns conceitos elementares do
treinamento de força devem ser entendidos antes da compreensão de seu funcionamento
nas academias, como, por exemplo: força, repetições, série, carga, intervalo, velocidade
de execução, intensidade, volume e interdependência volume-intensidade.
De acordo com a interpretação desses resultados, infere-se que esses conceitos
promoveram a aproximação do campo de estudo da Educação Física, praticada nas
academias, com os conhecimentos matemáticos por meio da realização de tarefas
desenvolvidas pelos participantes durante a condução do trabalho de campo desse estudo
realizado no ambiente extraescolar das academias.
Na entrevista conduzida com o participante professor de Educação Física, esse
profissional reforçou a importância da elaboração das fichas de prescrição de treino nas
academias, bem como informou sobre a lacuna no oferecimento de conteúdos
matemáticos, especificadamente, dos conceitos combinatórios, em sua formação
profissional.
Nessa entrevista, esse participante também comentou sobre: a importância do
campo de conhecimento da Educação Física e de seus órgãos de regulamentação e/ou
fiscalização e a necessidade do entendimento de suas diretrizes e posicionamentos
oficiais, bem como sobre a formação acadêmica e/ou continuada.
Esse entrevistado também comentou sobre o papel e a autonomia dos clientes na
academia, os processos de avaliação inicial e/ou continuada, os fatores de risco em relação
ao condicionamento físico, os programas de treinamento, as variáveis sobre os
treinamentos de musculação, os componentes de carga desses treinamentos e o sistema
de gestão desses treinos.
Por conseguinte, infere-se que os profissionais que atuam nas academias estão
preocupados com a resolução das situações-problema que enfrentam em seu cotidiano
para que possam entendê-las e solucioná-las. Contudo, esse contexto possibilitou que os
participantes desse estudo utilizassem os conteúdos matemáticos relacionados com a
aplicação de conceitos combinatórios para que pudessem entender o processo de
elaboração das fichas de prescrição de treino.
Nesse sentido, ressalta-se que os 17 alunos participantes compareceram ao
encontro com o professor convidado de Educação Física participante desse estudo, que
forneceu informações técnicas sobre os processos de prescrição dos treinos e a sua
execução nas academias.
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De acordo com essa perspectiva, infere-se que as academias mostraram para os
alunos participantes a importância das práticas desenvolvidas nesses ambientes
extraescolares, pois ofereceram informações relevantes para a contextualização da
Matemática nas salas de aula, como, também, para uma melhor compreensão dos
conteúdos matemáticos relacionados com as práticas vinculadas com a elaboração das
fichas de prescrição de treino com os conceitos combinatórios.
Por exemplo, para Gentil (2005), as fichas de prescrições de treino são elaboradas
com o objetivo de orientar os clientes de academia durante o seu treinamento. Para a
elaboração dessas é importante considerar algumas variáveis, como, por exemplo,
intensidade, volume, frequência semanal e progressão dos exercícios.
Esse professor convidado de Educação Física informou sobre os conceitos do
campo de estudo da fisiologia dos exercícios, que podem contribuir com a compreensão
desses processos durante as discussões em salas de aula. Esse convidado também orientou
os participantes desse estudo com relação à elaboração do roteiro para a visita às
academias, reforçando a necessidade de que esses participantes “tenham um olhar crítico
aguçado no momento da visita às academias”.
Consequentemente, o contexto das academias pode ser utilizado no processo de
ensino e aprendizagem em Matemática no sentido de valorizar a aquisição de
conhecimentos combinatórios, pois esse conhecimento é construído a partir de situações
diversificadas que são desencadeadas em ambientes extraescolares.
Por conseguinte, 16 alunos participantes desse estudo destacaram que, após as
experiências vivenciadas durante a condução do trabalho de campo dessa investigação, a
qualidade do atendimento pelos profissionais de Educação Física é um aspecto importante
para verificação quando da matrícula em academias. Por exemplo, a participante F16
relatou que “procuraria uma academia que se preocupa com a prescrição de ficha correta
para cada aluno e que acompanhe o aluno”.
De acordo com esses resultados infere-se que o respeito e a atenção às vivências
diárias dos participantes desse estudo são relevantes para a promoção e valorização do
conhecimento matemático cotidiano e sua relação com aquele sistematizado nas escolas.
Essa perspectiva é corroborada por Rosa e Orey (2016) ao afirmarem sobre a necessidade
de valorização do conhecimento matemático utilizado no cotidiano.
Na interpretação dos resultados obtidos nesse estudo, ressalta-se que os três
grupos de alunos participantes visitaram as academias, sendo que foram apresentados
pelo professor-pesquisador para os instrutores responsáveis por essas instituições. Em
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seguida, o professor-pesquisador esclareceu que o principal objetivo da visita era que os
alunos participantes conhecessem como é cotidiano dessas academias, bem como os
processos que envolvem a prescrição do treinamento de musculação e a execução dos
exercícios pelos clientes.
Posteriormente, os instrutores responsáveis mostraram a estrutura física das
academias e as modalidades de treinamento que podem ser executados nesses ambientes.
Então, no contexto das academias, o conhecimento matemático foi utilizado pelos alunos
participantes para contextualizá-lo e enriquecê-lo, possibilitando o desenvolvimento das
argumentações discutidas em salas de aula. Assim, esses participantes reconheceram a
presença do conhecimento matemático na vida diária desses profissionais.
Desse modo, Rosa e Orey (2016) afirmam que esse conhecimento matemático
local que é desenvolvido em contextos distintos deve ser acessível para os alunos, pois o
cotidiano está impregnado dos saberes e fazeres próprios que estão relacionados com a
comparação, a classificação, a quantificação, a medição, a explicação, a generalização, a
inferência, a modelagem e a avaliação. Esses instrumentos materiais e intelectuais
auxiliam os indivíduos no processo de matematização das situações-problema que
enfrentam em sua vida diária (ROSA; OREY, 2016).
Ao finalizar a escrita dessa categoria conceitual, infere-se que essa interpretação
mostra a existência de indícios da utilização da Modelagem Matemática no processo de
elaboração das fichas de prescrição de treinamento nas academias, porém, essa
determinação é desencadeada de maneira natural nesses ambientes.
Essa abordagem possibilitou que os alunos participantes se envolvessem
ativamente na realização das atividades propostas no decorrer da condução do trabalho
de campo desse estudo, pois discutiram sobre as possibilidades da elaboração de
perguntas que deveriam compor o roteiro das entrevista das visitas às academias, bem
como as orientações sobre a apresentação dos resultados das transcrições das entrevistas
realizadas nesses ambientes extraescolares.
Nesse sentido, Rosa e Orey (2012) afirmam que essa abordagem possibilitou o
desenvolvimento do raciocínio lógico dos alunos, de maneira crítica e reflexiva para que
pudessem pensar produtivamente e enfrentar os problemas que se apresentam em
contextos distintos dos escolares.
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4.1.3. Processo de Modelagem Matemática

Os códigos preliminares identificados nos instrumentos de coleta de dados desse
estudo estão relacionados com a análise e a interpretação da perspectiva Sociocrítica da
Modelagem Matemática realizada na verificação dos conceitos de Análise Combinatória
nas fichas de prescrição de treino nas academias, definindo, assim, a categoria conceitual
denominada de Processo de Modelagem Matemática.
Nessa direção, a interpretação das respostas dadas pelos alunos participantes para
as questões iniciais, propostas na fase inicial de preparação da modelagem, indica uma
tendência no desenvolvimento do processo de Modelagem Matemática a partir do
reconhecimento das possibilidades de aplicações dos conhecimentos matemáticos em
situações-problema do cotidiano das academias.
Por exemplo, 15 alunos participantes desse estudo utilizaram o processo de
matematização para solucionarem corretamente as situações-problema propostas,
demonstrando uma preocupação com entendimento crítico dessas situações por meio da
reflexão

sobre

as

estratégias

e

procedimentos

combinatório

utilizados

no

desenvolvimento desse processo.
Nesse contexto, Rosa e Orey (2017) afirmam que, no processo de matematização
de fenômenos que ocorrem na vida diária, a Matemática é considerada como uma
atividade humana que contempla a resolução de problemas enfrentados na vida diária.
Com relação à presença dos conhecimentos matemáticos nas atividades físicas, 17
participantes se conscientizaram que a matemática está presente na execução dessas
atividades, mostrando indícios do reconhecimento das aplicações de conceitos
matemáticos por meio da perspectiva Sociocrítica da Modelagem Matemática no contexto
extraescolar das academias. Para Rosa, Reis e Orey (2012), essa abordagem possibilita o
desenvolvimento da análise, da reflexão, da explicação, do entendimento e da
compreensão das situações-problema cotidianas.
Assim, na segunda etapa do trabalho de Modelagem Matemática, denominada de
fase intermediária sobre o desenvolvimento e elaboração da modelagem, os 17 alunos
participantes conheceram o tema relacionado com as academias e as fichas de prescrição
de treino de acordo com vários contextos e perspectivas. Desse modo, esses participantes
realizaram visitas às academias, conduziram entrevistas com profissionais de Educação
Física que atuam nesses ambientes e participaram de palestra sobre a temática relacionada
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com as fichas de prescrição de treino com o objetivo de levantar informações a respeito
do tema proposto.
Nesse sentido, Rosa (2005) ressalta sobre a importância de os professores
organizarem visitas às instituições, bem como entrevistas e palestras com profissionais
que atuam nas áreas relacionadas com os temas escolhidos, pois essa abordagem tem
como objetivo orientar os alunos no entendimento sobre o tema, auxiliando-os no
processo de formulação, resolução e análise de modelos matemáticos elaborados durante
o processo de modelagem.
O principal objetivo dessa fase intermediária foi propiciar para os alunos
participantes as informações técnicas a respeito do processo de elaboração das fichas de
prescrição de treino por meio da realização de uma conversa com o professor de Educação
Física participante desse estudo. Essas informações foram fundamentais para que esses
participantes elaborassem o roteiro de entrevista para a visita às academias.
Nesse sentido, destaca-se que os 17 alunos participantes estavam presentes no
encontro como esse professor, que foi realizado numa das aulas Educação Física. Esses
participantes estavam atentos absorvendo as informações e as explicações fornecidas por
esse profissional. Desse modo, os alunos participantes investigaram, durante a visita às
academias, como os instrutores se relacionam com as variáveis estruturais de intensidade,
volume, frequência semanal e progressão na construção de um programa de treinamento.
De acordo com a interpretação desses resultados, infere-se que os alunos
participantes desse estudo se conscientizaram sobre a importância desse encontro para a
realização das atividades de visita às academias e a sua conexão com as atividades de
modelagem que foram realizadas em sala de aula. Por exemplo, a participante F4
argumentou que o professor de educação física participante:
(...) falou pra gente sobre a construção da ficha de treino. Ele falou um
pouco sobre as variáveis de progressão, sobre o volume, enfim, um
monte de coisa que é envolvida na construção da prescrição do treino.
E, nesse dia, a gente aprendeu um monte de coisa que mais tarde a gente
foi para perguntar nas academias.

Interpretando os dados desse encontro, o professor participante de Educação
Física convidou os alunos participantes para que, ao realizarem as visitas às academias
direcionassem um olhar crítico sobre as fichas de prescrição de treino que, em sua
maioria, são elaboradas de acordo com uma metodologia de repetições em séries de três
de quinze, que é um “tipo de treinamento básico para quem está querendo emagrecer, isso
é, para quem está querendo hipertrofiar”.
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Ressalta-se que esses participantes discutiram em sala de aula sobre o significado
dessas séries, buscando entendê-las matematicamente de uma maneira crítica e reflexiva
por meio da matematização das situações-problema propostas que tinham referência nas
fichas de prescrição de treino. Nesse sentido, o professor de Educação Física participante
desse estudo afirmou que a “matemática é uma ferramenta extremamente útil no
aprimoramento de alguns processos, sobretudo na prescrição do exercício”.
Nesse cenário, a perspectiva Sociocrítica da Modelagem Matemática promove a
reflexão sobre a necessidade de os professores apoiarem os alunos na compreensão e na
leitura crítica dos fenômenos que ocorrem diariamente. O principal objetivo dessa
abordagem é fornecer as ferramentas críticas e reflexivas para que os alunos possam agir,
modificar, alterar e transformar a própria realidade (ROSA; REIS; OREY, 2012).
As perguntas elaboradas pelos 17 alunos participantes para o roteiro de entrevista
para as visitas às academias foram construídas a partir de seus interesses e motivações em
investigar como ocorre o processo de elaboração das fichas de prescrição de treino e,
principalmente, como as academias lidam com a gestão do espaço para a realização das
atividades físicas. Por exemplo, o participante M15 sugeriu que fosse perguntado sobre:
“Como funciona a academia em horários de pico? Há congestionamento? Há
revezamento de aparelhos?”.
Ressalta-se que uma das principais características do processo de Modelagem
Matemática é a sua utilização como uma motivação para a aprendizagem e o
desenvolvimento de técnicas, estratégias e procedimentos matemáticos para auxiliar os
alunos na resolução de problemas cotidianos (BASSANEZI, 2016).
De acordo com a interpretação dos resultados obtidos nessa atividade, infere-se
que esses participantes discutiram criticamente sobre os principais aspectos relacionados
com a elaboração das fichas de prescrição de treino, bem como sobre o funcionamento
das academias e a função dos instrutores, conectando-a com as situações-problemas
vivenciadas nesse ambiente.
Desse modo, esses participantes discutiram sobre os processos resolutórios dessas
situações, relacionando-os com os conceitos combinatórios na busca pela elaboração de
modelos matemáticos que as representassem através de sua tradução para a linguagem
matemática acadêmica.
Esse fato é corroborado por Rosa e Orey (2014) ao afirmam que nas pesquisas e
investigações em modelagem existe a necessidade de se utilizar a tradução para descrever
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o processo de modelagem de sistemas retirados da realidade, que podem ter uma
representação matemática acadêmica.
Concluída a elaboração do roteiro de entrevistas, os grupos de alunos participantes
visitaram as academias escolhidas. Desse modo, os 17 alunos participantes desse estudo
ficaram satisfeitos com o resultado da visita às academias por terem sido bem acolhidos
pelos instrutores que durante as entrevistas responderam todas as questões do roteiro.
Por exemplo, os alunos participantes do grupo Esquadrão da Matemática e Hexa
perceberam que os conceitos combinatórios não estavam presentes nas atividades
desempenhadas nas academias. Contudo, para os alunos participantes do grupo Federal,
os conceitos de Análise Combinatória estão presentes, indiretamente, na elaboração das
fichas de prescrição de treinos.
A matematização das situações-problema que emergiram durante as visitas às
academias provocou discussões em sala de aula sobre o acompanhamento e o cuidado
com a execução dos treinos, bem como se o número de instrutores em cada academia era
suficiente para oferecer uma assistência adequada para os seus clientes. Por exemplo, o
participante M13 afirmou que:
(...) se uma academia não possui quantidade de aparelhos suficiente
para todos os seus alunos malharem ao mesmo tempo, é necessário que
seja organizado as fichas através da modalidade de circuito para que se
possa evitar o problema de congestionamento nas academias.

Nesse sentido, a interpretação da resposta dada por esse participante mostra que,
a organização de uma modalidade de treinamento em circuito é o mesmo que aplicar o
conceito de permutação na resolução de muitas situações-problema propostas em sala de
aula.
É importante ressaltar que, por meio da perspectiva Sociocrítica da Modelagem
Matemática, 13 alunos participantes elaboraram sugestões para o desenvolvimento de um
melhor funcionamento do rodízio de aparelhos no momento dos treinos nas academias,
explicando a sua relação com os conteúdos combinatórios.
Esses participantes também afirmaram que o conhecimento de Análise
Combinatória está presente nas academias e na organização da modalidade de treino,
destacando a aplicabilidade do conceito de permutação na resolução das questões
relacionadas com a modalidade de circuito, minimizando o problema de
congestionamento nas academias. Por exemplo, o aluno participante M7 respondeu que o
“uso do circuito ampliaria e otimizaria a utilização dos aparelhos, não deixando pessoas
ociosas”.
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Esse participante também comenta que a “relação dessa modalidade de
treinamento com a Análise Combinatória está relacionada com o emprego da permutação
para descobrir as possibilidades de circuito”. Nesse sentido, para Rosa e Orey (2007), a
perspectiva Sociocrítica da Modelagem Matemática busca associar os conhecimentos
matemáticos escolares com as situações-problema apresentadas no cotidiano.
As discussões realizadas nos encontros para a apresentação dos resultados das
visitas às academias mostram os 17 alunos participantes refletiram sobre os resultados
apresentados nas transcrições das entrevistas realizadas com os instrutores nas academias,
como, por exemplo:
a) os indícios da presença do pensamento matemático nas academias,
b) as características de uma boa atividade física,
c) a qualidade do atendimento pelos instrutores nas academias,
d) o valor das mensalidades e o acesso das pessoas às academias,
e) os benefícios da prática de atividades físicas para a saúde e
f) o custo e o benefício no momento da escolha por uma academia.
Nessas discussões, esses participantes se conscientizaram sobre a relevância dos
conceitos escolares que os direcionou para o desenvolvimento do processo de
matematização e de reflexão sobre os aspectos envolvidos na resolução das situaçõesproblema modeladas durante a condução dos blocos de atividades desse estudo.
Nesse contexto, Rosa e Orey (2007) argumentam que é importante que os
professores considerem que o foco da educação é o de preparar os alunos para a
participação ativa na sociedade. Contudo, é necessário que os professores incorporem em
suas práticas pedagógicas espaços que permitam a análise e discussão de problemas
enfrentados no cotidiano.
Assim, o processo educacional deve ser norteado para práticas não tradicionais,
em que os alunos estejam no centro do processo de ensino e aprendizagem e as salas de
aulas se tornem cenários que promovam a habilidade criativa e produtora dos alunos. De
acordo com Rosa e Orey (2007), a Modelagem Matemática pode proporcionar para os
alunos um olhar crítico sobre as questões investigadas no contexto escolar, relacionandoas com os contextos extraescolares.
Continuando com a interpretação dos resultados da fase intermediária sobre o
desenvolvimento e a elaboração da modelagem, ressalta-se que o principal objetivo dessa
etapa foi vincular o conhecimento de Análise Combinatória com as atividades de análise
de elaboração das fichas de prescrição de treinos. Essa abordagem identificou que os
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alunos participantes perceberam a presença dos conceitos combinatórios nessas
prescrições, bem como no processo de elaboração dos modelos matemáticos por meio da
matematização das informações obtidas nas visitas às academias.
Desse modo, a influência do conhecimento matemático acadêmico na realização
das atividades propostas em sala de aula também está relacionada com a tentativa de os
participantes modelarem situações que vivenciaram na visita às academias.
Nesse sentido, ressalta-se que os 17 alunos participantes realizaram as atividades
relacionadas com a análise e elaboração das fichas de prescrição de treino, participaram
dos encontros para a discussão dos resultados dessas atividades e compartilharam as
estratégias de resolução para os modelos elaborados.
É importante destacar que 16 desses participantes produziram vídeos curtos que
os auxiliaram no aprofundamento de seu conhecimento sobre os processos de execução
dos treinos por meio de sua associação com os conceitos de Análise Combinatória em
uma proposta de prescrição de treinamento.
Nesse contexto, as discussões decorrentes da perspectiva Sociocrítica da
modelagem auxiliou os alunos participantes desse estudo no entendimento dos conceitos
combinatórios, dos mecanismos matemáticos, dos procedimentos utilizados no processo
de modelagem, da reflexão dos critérios utilizados na construção dos modelos e de seu
papel na compreensão das situações-problema enfrentadas no cotidiano das academias.
Nesse direcionamento, para Rosa e Orey (2007), a perspectiva Sociocrítica da
Modelagem Matemática busca compreender os diversos meios de se trabalhar com as
questões da realidade, permitindo que os alunos possam explicá-las, entendê-las, manejálas e buscar soluções para os problemas que se apresentam em seu cotidiano.
Durante a análise das prescrições das fichas de treino, 16 alunos participantes
responderam corretamente que há 120 modos para determinar quantas maneiras as
academias visitadas poderiam organizar um circuito de treinamento com 5 (cinco)
pessoas com a utilização do conceito de permutação. Por exemplo, o aluno participante
M13 comentou que “é uma permutação porque você vai fazer uma troca”. Nesse
direcionamento, esses participantes matematizaram essa situação-problema ao elaborar
um modelo matemático por meio da aplicação da fórmula de permutação: P5=
5!=5x4x3x2x1=120.
Contudo, apesar de que 11 alunos participantes tiveram dificuldades para
interpretar o enunciado da situação-problema em que deveriam determinar o número
máximo de clientes que frequentam semanalmente a modalidade de circuito de
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treinamento ao considerarem a possibilidade de lotação máxima em todas as sessões
propostas pela academia, infere-se que todos os 17 participantes analisaram criticamente
essa situação, buscando alternativas para solucioná-la de acordo com as informações
solicitadas nessa situação-problema dada para que a Matemática não esteja desconectada
de suas experiências cotidianas e escolares.
Por exemplo, a participante F4 argumentou que haveria a necessidade de ser
“determinada a lotação máxima, quantas pessoas tinham no máximo em todas as sessões”
enquanto o participante M15 refletiu que “ao determinar a lotação máxima nesse treino
deve ser considerada que uma pessoa vai duas vezes na semana”. Dessa maneira, esses
participantes discutiram sobre os possíveis resultados dessa questão ao verificarem
também a possibilidade de ambiguidade desse enunciado através de discussões críticas
que desenvolveram sobre essa problemática.
É importante ressaltar que as estratégias de resolução utilizadas pelos alunos
participantes para matematizarem as soluções das situações-problema propostas nessa
fase da Modelagem Matemática foram:
a) a utilização de gráficos,
b) a listagem de todas as combinações possíveis,
c) o desenho das possibilidades no caso de segmentos de retas, diagonais e
triângulos ou questões que envolveram conteúdos geométricos,
d) a aplicação do princípio fundamental da contagem e de fatorial e
e) a aplicação das fórmulas de permutação, arranjo e combinação.
Então, é necessário que a utilização desses métodos, dessas estratégias e desses
procedimentos também pode auxiliar os professores na promoção do desenvolvimento
conceitual de conteúdos matemáticos pelos alunos (PESSOA; BORBA, 2009), que estão
relacionados com os conceitos combinatórios. Desse modo, Freitas (2013) afirma que, no
processo de resolução de problemas, é importante que os alunos sejam orientados a se
ocuparem de temáticas próximas à sua realidade e de seu cotidiano, bem como se
conscientizarem sobre as temáticas incorporadas na própria comunidade escolar.
Continuando com a interpretação da análise das prescrições das fichas de treino
infere-se sobre a presença de processos de matematização e de elaboração de modelos
nas resoluções apresentadas por esses participantes. Por exemplo, para a determinação do
número máximo de clientes que poderiam ser matriculados numa sessão de treinamento
em circuito, desconsiderando a ociosidade dos aparelhos, a figura 122 mostra como o
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participante M15 resolveu corretamente essa situação-problema, representando-a por
meio da utilização de um diagrama.

Figura 122: Processo de matematização utilizado pelo aluno participante M15

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador

Dessa maneira, para Vazquez e Noguti (2014), a resolução de problemas que
abordam os conceitos de Análise Combinatória exige dos alunos a flexibilidade de
pensamento, sendo necessária a concentração para que possam raciocinar sobre as
problemáticas apresentadas, bem como discutir as estratégias de resolução utilizadas
nesse processo.
É importante ressaltar que o processo de elaboração de modelos matemáticos
também foi identificado na resolução das situações-problema propostas no trabalho de
campo desse bloco de atividades. Por exemplo, 12 alunos participantes responderam
corretamente que 5 (cinco) pessoas podem realizar o aquecimento e o treinamento
cardiorrespiratório de 6 (seis) maneiras diferentes em uma academia que possui 5 (cinco)
esteiras e 6 (seis) bicicletas, estando ocupadas 3 (três) esteiras e 2 (duas) bicicletas.
Nesse sentido, o participante M7 resolveu essa questão por meio da elaboração do modelo
6!

matemático que utilizou a fórmula de combinação 𝐶6,5 = 5!(6−5)!.
Por conseguinte, Rosa e Orey (2012) argumentam que a Modelagem Matemática
pode ser considerada como uma ação pedagógica que possibilita a investigação de
problemas cotidianos por meio da elaboração de atividades curriculares contextualizadas,
que auxiliam os alunos na utilização dos conhecimentos matemáticos para a resolução
das situações-problema propostas em sala de aula.
Esses participantes também afirmaram que o proprietário de um estúdio de
treinamento funcional, que oferece uma modalidade de treinamento em circuito para
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emagrecimento com a utilização de 6 (seis) aparelhos diferentes: transport, corda naval,
bag de 10kg, escada de pequeno porte e bosu, pode montar esse circuito de 720 maneiras
diferentes.
Em concordância com esse contexto, para determinarem essa resposta, esses
participantes elaboraram um modelo matemático para resolver essa situação-problema
por meio da aplicação da fórmula de permutação P6 = 6! = 6x5x4x3x2x1. Então, para
Silveira (2016), é fundamental promover a valorização da percepção dos conceitos
combinatórios pelos alunos para que o conhecimento das fórmulas de combinatória
propicie o respeito aos processos de resolução que envolvem esses conceitos.
A interpretação dos resultados obtidos nos encontros para a discussão das
estratégias utilizadas pelos alunos participantes na resolução das situações-problema
referentes à análise das prescrições das fichas de treino e, também, para a exposição dos
modelos matemáticos elaborados no desenvolvimento dessas questões, mostra que esses
participantes discutiram criticamente sobre a validade dos modelos propostos em cada
grupo.
Por exemplo, a aluna participante F4 argumentou que “ele vai fazer esteira ou
bicicleta, ele não vai fazer esteira e bicicleta, é porque ele vai fazer o aquecimento em um
dos aparelhos, não está assim que três pessoas querem fazer nas esteiras, duas querem
fazer na bicicleta, não tem isso, aí, é combinação”.
Em outra situação-problema, o participante M11 desenvolveu um processo de
matematização para determinar a quantidade de fichas diferentes que poderiam ser
prescritas pelo instrutor de uma determinada academia para o treinamento de bíceps e
costas, considerando que não há rodízio de aparelhos entre os alunos e que os exercícios
são executados na ordem que é apresentado na ficha de prescrição de treinos. Por
conseguinte, esse participante afirmou que a “fórmula de combinação traduz
corretamente” a problemática proposta nessa situação-problema.
Nesse contexto, a perspectiva Sociocrítica da Modelagem Matemática torna a sala
aula um espaço em que os alunos participam igualmente das atividades propostas,
expondo os seus pensamentos e respeitando as ideias e opiniões contrárias. Assim, cabe
aos professores assumirem o papel de mediadores nesse processo, conduzindo os alunos
a observarem como a matemática e os modelos elaborados podem servir na análise das
situações-problema propostas e, também, na tomada de decisões com relação às essas
investigações (SILVA; KATO; PAULO, 2012).
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Prosseguindo com a interpretação dos resultados obtidos nas tarefas propostas no
trabalho de campo desse estudo, a atividade denominada Produção de Vídeos Curtos foi
realizada pelos alunos participantes, tendo como principal objetivo o aprofundamento de
seu conhecimento sobre os processos de prescrição de treinos, bem como a sua associação
com os conceitos de Análise Combinatória que poderiam estar presentes nas fichas
utilizadas nas academias.
Nesse sentido, 14 alunos participantes utilizaram corretamente os conceitos de
Análise Combinatória nas situações-problema propostas nas fichas de prescrição de
treino. Por exemplo, o participante M15 argumentou que o:
(...) conhecimento de Análise Combinatória mais favorável para o uso
da prescrição da ficha de treino seria o caso do arranjo, sabe por quê?
Porque o arranjo é onde a ordem importa e, nas fichas de treino nós
vimos anteriormente, como o Gustavo respondeu à pergunta, que a
ordem do treino importa, ou seja, você não pode malhar bíceps depois
você malhar peito. Você tem que malhar o bíceps e depois o treino de
peito. Por isso, o mais indicado seria o arranjo.

De acordo com esses resultados, infere-se que, para esses participantes, a ordem
dos elementos é importante nos arranjos, pois os objetos devem obedecer a uma
ordenação estipulada, principalmente, com relação à compreensão de que a ordem de
realização dos exercícios é fundamental para a execução dos treinos nas academias.
Nesse contexto, Rosa e Orey (2012) discorrem que a Modelagem Matemática,
conforme a sua perspectiva Sociocrítica, pode ser considerada como uma ação
pedagógica que desperta o interesse para a aprendizagem e amplia o conhecimento dos
alunos, auxiliando-os na estruturação do modo pelo qual pensam, raciocinam e agem.
Assim, o principal objetivo dessa perspectiva é contribuir com a formação de alunos
críticos e reflexivos que estejam atentos aos diferentes fenômenos enfrentados na
sociedade contemporânea.
A interpretação das respostas dadas pelos participantes para as questões
relacionadas com a atividade de análise e elaboração das fichas de treino mostra que os
alunos participantes se conscientizaram quanto à aplicação dos conceitos de Análise
Combinatória na resolução das questões propostas nessa atividade. Nesse contexto,
destaca-se que 14 alunos participantes determinaram corretamente a quantidade de
equipes que poderiam ser compostas por 6 (seis) amigos, considerando 4 (quatro) esteiras
disponíveis, em uma determinada academia, por meio da aplicação do conceito de
combinação para a resolução dessa situação-problema.
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Por exemplo, o participante M13 argumentou que utilizou a “fórmula de
Combinação, uma vez que a ordem dos grupos não importa”. Esse participante também
registrou o processo utilizado na matematização dessa situação-problema através da
aplicação do modelo matemático relacionado com a fórmula: 𝐶6,4 =
6∙5∙4!
4!2!

=

6∙5
2

=

30
2

6!
4!(6−4)!

=

6!
4!2!

=

= 15, que foi utilizada na resolução dessa situação-problema. Nesse

sentido, o aluno participante M7 afirmou que:
(...) usei a fórmula de combinação simples, uma vez que a ordem dos
componentes das equipes não importa, já que o importante é realizarem
o treino. Fórmula cujo termo ‘n’ corresponde ao número de amigos e o
termo ‘p’ ao número de esteiras disponíveis para eles usarem.

Em seguida, 11 desses participantes ao matematizarem a resolução dessa situaçãoproblema, ressaltaram a impossibilidade de que todos os clientes realizassem esses
treinamentos sem que houvesse um revezamento dos aparelhos disponíveis nas academias
visitadas.
O processo de matematização das situações-problema propostas em sala de aula
possibilitou que os 17 participantes desse estudo discutissem sobre as ações que
adotariam para minimizar a superlotação de aparelhos em determinados horários das
academias visitadas.
Essa discussão possibilitou o desenvolvimento de uma postura crítica e reflexiva
desses participantes que comentaram sobre algumas ações, como, por exemplo: a)
revezamento dos aparelhos para que todos os clientes possam malhar, b) alterações na
ficha de prescrição de treino dos alunos, c) mudança de aparelhos e redução no número
de repetições, d) realização de outros exercícios enquanto os clientes esperam os
aparelhos desocuparem, e) aumento na quantidade de aparelhos nas academias, f)
trabalho com treinos em circuito e g) estabelecimento de um limite de clientes nas
academias.
Desse modo, Rosa e Orey (2007) argumentam que a Modelagem Matemática
oportunizou para os alunos participantes desse estudo, a discussão sobre o papel da
Matemática, bem como sobre a natureza dos modelos matemáticos em seu meio
sociocultural, principalmente, no ambiente extraescolar das academias.
Com relação às impressões dos 17 alunos participantes sobre o atendimento nas
academias ao tomarem como referência o número de instrutores e a média de clientes que
cada um deles atende, esses participantes se conscientizaram sobre a impossibilidade da
garantia de um bom atendimento nesses ambientes.
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Por exemplo, o participante M13 argumentou que “Eu acredito que é impossível
de se ter um bom atendimento nessa academia, visto que a média dos de alunos por
instrutor é de quarenta alunos. É, humanamente, bem difícil, quase impossível uma pessoa
poder ajudar quarenta”. Similarmente, a aluna participante F4 comentou que “com o
grande número de alunos por instrutor, estes acabam por não conseguir dar atenção e
fiscalizar todos os alunos e, muitos desses acabam sem auxílio e fazendo movimentos de
forma errada”.
Esse processo possibilitou que os participantes desse estudo formulassem os
questionamentos e elaborassem os modelos matemáticos para solucionarem as situaçõesproblema propostas nesse bloco de atividades. Desse modo, Scheffer (1999) argumenta
sobre a importância de os alunos desenvolveram o gosto e o prazer pelo trabalho com a
Matemática, que é desencadeado por meio da elaboração de atividades curriculares que
os envolvem integralmente em sua realização.
É importante ressaltar que baseado nas impressões das visitas realizadas às
academias e, também, nas discussões que foram realizadas em sala de aula, 15 alunos
participantes afirmaram que, o conhecimento matemático de Análise Combinatória está
presente no universo das academias, de acordo com as atividades de Modelagem
Matemática que foram desenvolvidas durante a condução desse estudo.
Por exemplo, o aluno participante M15 afirmou que a “Análise Combinatória pode
ser utilizada como solução para o problema de superlotação nas academias através do
treino em rodízio” enquanto a aluna participante F10 respondeu que a “Análise
Combinatória se faz presente ainda que indiretamente na construção das fichas de treino,
na organização dos espaços nas academias e no rodízio dos aparelhos”.
Por conseguinte, os modelos podem ser considerados como uma “expressão das
percepções da realidade, do desejo, da aplicação e da representação” (BIEMBENGUT,
2004, p. 17). Então, a “modelagem consiste, essencialmente, na arte de transformar
situações da realidade em problemas matemáticos cujas soluções devem ser interpretadas
na linguagem usual” (BASSANEZI, 2016, p. 24).
Destaca-se que, durante a elaboração dos modelos matemáticos, os alunos
participantes desse estudo socializaram as suas ideias, as suas conjecturas e as suas
opiniões por meio de discussões realizadas em sala de aula, possibilitando o
desencadeamento da argumentação em defesa de seus pontos de vista, bem como o
desenvolvimento da leitura e da argumentação para que pudessem decidir sobre a
elaboração dos modelos matemáticos em uma perspectiva Sociocrítica da modelagem
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Contudo, ao finalizar a escrita dessa categoria conceitual, infere-se sobre a
utilização da Modelagem Matemática no processo de elaboração das fichas de prescrição
de treinos nas academias por meio da aplicação de conteúdos combinatórios, porém, essa
determinação também é desencadeada de maneira indireta nesses ambientes.
4.1.4. Ação Pedagógica da Modelagem

Os códigos preliminares identificados nos instrumentos de coleta de dados brutos
dessa pesquisa também estão relacionados com o desenvolvimento de uma intervenção
didático-pedagógica para a perspectiva Sociocrítica da Modelagem Matemática e,
também, com os conhecimentos científicos do campo de estudo e pesquisa referente à
Educação Física, vinculado com a elaboração das fichas de prescrição de treinos,
definindo, assim, a categoria denominada de Ação Pedagógica da Modelagem, que teve
como um objetivo importante o engajamento dos participantes desse estudo no
desenvolvimento das fases e das etapas da modelagem.
A proposição de uma ação pedagógica para a modelagem destacou-se como uma
abordagem diferenciada para lidar com as atividades relacionadas com os conteúdos de
Análise Combinatória. O principal objetivo dessa abordagem foi aproximar o
conhecimento matemático proveniente das academias com o conhecimento matemático
desenvolvido no ambiente escolar a partir de uma proposta em que os alunos participantes
desse estudo investigassem os processos de prescrição dos treinos buscando uma possível
conexão com os conhecimentos de Análise Combinatória.
Inicialmente, de acordo com a interpretação dos resultados obtidos nessa
investigação, 15 alunos participantes foram favoráveis à realização de trabalhos em
grupo, pois esse tipo de atividade propicia a interação e a troca de experiências e
conhecimentos entre os membros do grupo.
Por exemplo, o participante M11 respondeu que “Eu sou super a favor da
realização de trabalho em grupo, uma vez que o aprendizado torna-se mais dinâmico e a
troca de ideias entre os integrantes acrescentam melhores resultados ao final do trabalho”
enquanto a participante F14 afirmou que a “minha opinião sobre trabalho é relativa
porque pode funcionar quando no grupo todos colaboram, mas pode não funcionar se o
restante do grupo for preguiçoso e deixar para 1 ou 2 pessoas fazerem o trabalho inteiro”.
Nesse estudo, a Modelagem Matemática pode ser considerada como um dos
caminhos pedagógicos que despertou o interesse e ampliou o conhecimento dos alunos
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participantes desse estudo, auxiliando-os a estruturarem a maneira pela qual analisam,
raciocinam e agem. Para Rosa e Orey (2007), essa tendência em Educação Matemática
tem como objetivo desenvolver a formação de alunos críticos, reflexivos e que estejam
atentos aos diferentes problemas que são enfrentados no cotidiano.
No entanto, para que esse objetivo seja atingido, existe a necessidade de que os
alunos estejam inseridos em um ambiente de aprendizagem que possibilite a utilização
do conhecimento matemático tacitamente adquirido na escola e na comunidade na qual
estão inseridos (ROSA; OREY, 2012).
A realização de atividades diferenciadas auxiliou na motivação dos participantes
desse estudo, pois foram desenvolvidas pesquisas, ocorrendo debates e trocas de
informação que foram desencadeadas em sala de aula entre os participantes desse estudo.
Desse modo, a motivação e o interesse dos alunos participantes ficaram evidentes durante
a realização dos blocos de atividades da modelagem propostas em sala de aula, como
pode ser inferido.
Por exemplo, no comentário do aluno participante M15 ao ressaltar que, por meio
desse trabalho ele e os seus colegas aprenderam os conteúdos matemáticos relacionados
com os conceitos combinatórios de maneira mais dinâmica. Esse participante destacou
que:
(...) essa forma diferente que a gente foi aprender Análise Combinatória
visitando as academias, fazendo os vídeos e trabalhando as atividades
antes da gente conhecer o que é Análise Combinatória, isso eu acho que
facilitou muito mais o nosso conhecimento do que ficar só sentando lá
na sala e o [professor] escrevendo lá no quadro as fórmulas. A gente
interagiu mais e conheceu a história da Análise Combinatória.

Diante desse contexto, Barbosa (2003) argumenta sobre a necessidade da inclusão
da modelagem no currículo matemático por causa da motivação, pois os alunos sentemse estimulados para o estudo da Matemática, podendo vislumbrar a aplicabilidade prática
dos conteúdos matemáticos na sociedade.
Por exemplo, no Bloco de Atividades 1: Fase inicial – preparação da modelagem,
os alunos participantes realizaram uma pesquisa sobre a definição e a conceituação da
Análise Combinatória, a sua história, os seus conceitos e a sua aplicação no cotidiano.
Esses resultados mostram que a contextualização foi uma ação pedagógica
importante utilizada em sala de aula, pois possibilitou a compreensão de conteúdos
relacionados com a Análise Combinatória, como, por exemplo, perceber a aplicação
prática dos conceitos de permutação, arranjo e combinação, bem como a sua assimilação
em situações extraescolares relacionadas com as academias.
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Contudo, para que se possa modificar a prática pedagógica tradicional, os
professores precisam transformar o espaço educacional através da adoção de uma postura
interdisciplinar, possibilitando o desenvolvimento de habilidades a partir das experiências
vivenciadas, pois é nas necessidades cotidianas que os alunos podem desenvolver as
capacidades que lhes permitam lidar com a atividade matemática ao reconhecer os
problemas que enfrentam em sua vida diária, buscando e selecionando informações para
a tomada de decisões.
Dessa maneira, uma tarefa importante das instituições de ensino é potencializar
essa capacidade para que a aprendizagem dos alunos possa ocorrer com melhores
resultados. Nessa perspectiva, para Barbosa (2003), a inclusão da modelagem no
currículo matemático é necessária por causa do desenvolvimento de habilidades gerais de
investigação e exploração dos alunos.
Nesse direcionamento, os 17 alunos participantes responderam que os blocos de
atividades contribuíram para a compreensão dos conceitos de Análise Combinatória
trabalhados em sala de aula e, também, para perceberem a sua conexão com as atividades
realizadas na academia. Por exemplo, a participante F12 respondeu que os “blocos de
atividades foram de extrema importância para a compreensão da Análise Combinatória,
uma vez que colocamos em prática através da resolução dos exercícios que nos foi dado
com as fichas de treino”.
Desse modo, Barbosa (2003) afirma que a inclusão da modelagem no currículo
matemático auxilia a utilização da matemática em diferentes áreas do conhecimento, pois
os alunos têm a oportunidade de desenvolver a capacidade de aplicar a matemática em
diversas situações cotidianas, auxiliando-os a verificarem a importância dessa ciência no
cotidiano.
Similarmente, esses participantes destacaram que as tarefas desenvolvidas nos
blocos de atividades contribuíram para uma mudança em sua maneira de perceber a
matemática na vida diária. Por exemplo, a participante F14 respondeu que “O trabalho
desenvolvido nos blocos de atividades contribuiu para uma mudança na minha maneira
de perceber a matemática em minha vida diária, pois percebi que esse conteúdo (Análise
Combinatória) está presente em muitas situações do dia a dia”.
Nesse sentido, esses 17 alunos participantes relataram que gostariam de participar
com mais frequência de experiências pedagógicas extraclasse nas aulas de Matemática.
Por exemplo, a aluna participante F12 comentou que “particularmente sempre tive muita
dificuldade em Matemática e através da realização desse trabalho consegui me
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desenvolver e me envolver bastante, o que me ajudou muito e colaborou para a minha
compreensão”. De modo semelhante, o aluno participante M1 afirmou que “eu optaria
sim de experienciar essas aulas de novo, pois nós não ficamos só presos na sala de aula.
Com essas aulas nós visitamos lugares fora da escola, ou seja, além de aprender na teoria,
nós também aprendemos na prática”.
Existe a necessidade de os alunos participarem de atividades extraescolares para
que possam extrapolar o espaço das salas de aula e, assim, observarem a realidade e
(re)descobrirem diferentes maneiras de resolução de situações-problema que enfrentam
em seu cotidiano (MONTEIRO; POMPEU JR., 2001).
Então, é importante articular o saber/fazer escolar e o saber/fazer cotidiano para
possibilitar o desenvolvimento de um processo de ensino e aprendizagem em Matemática
contextualizado. Essa abordagem propiciou uma conscientização sobre o respeito e a
valorização das vivências cotidianas dos alunos, que são relevantes para a promoção de
uma relação com significado entre o conhecimento matemático local cotidiano com
aquele sistematizado nas escolas.
Como parte dessa ação pedagógica, houve a proposição de que os 17 alunos
participantes desse estudo realizassem uma pesquisa sobre o tema O que é Análise
Combinatória, que foi realizada externamente ao ambiente escolar, individualmente, em
casa, sendo que, posteriormente, os resultados obtidos foram discutidos em sala de aula.
Nessa pesquisa, os alunos investigaram sobre a história e os conceitos da Análise
Combinatória, bem como a sua aplicação no cotidiano.
Destaca-se que esses participantes se envolveram na realização dessa pesquisa,
pois estavam motivados e interessados na investigação de informações sobre os
conteúdos combinatórios, percebendo as possíveis aplicações desses conceitos nas
situações do cotidiano.
De acordo com Rosa (2005), a pesquisa sobre o tema a ser investigado é uma etapa
fundamental no desenvolvimento do processo de Modelagem Matemática, pois
possibilita a coleta de dados quantitativos e qualitativos que podem contribuir com a
busca de informações sobre a temática escolhida, auxiliando os alunos na elaboração e na
formulação dos questionamentos de investigação.
Um professor de Educação Física foi convidado para palestrar para os 17 alunos
participantes desse estudo sobre as academias e sobre o processo de elaboração das fichas
de prescrição de treinos para que esses participantes pudessem discutir sobre a conexão
dessas fichas com os conteúdos combinatórios. Esse profissional trouxe informações
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importantes sobre as técnicas e os conceitos do campo de estudo da fisiologia dos
exercícios, que contribuíram para a compreensão dos processos de investigação
relacionados com a elaboração da prescrição das fichas de treino.
Para Rosa (2005), existe a necessidade de que os professores possibilitem a
realização de seminários, palestras e oficinas com profissionais que tenham afinidade com
os temas escolhidos para que os alunos tenham acesso às informações sobre a temática
escolhida para a realização da pesquisa.
Após discutir com esses participantes sobre os pontos debatidos pelo professor
convidado de Educação Física com relação às academias e às essas fichas, houve
orientações sobre a elaboração de um roteiro de entrevista para que fosse aplicado nas
visitas às academias.
Assim, após a colaboração nesse processo, a versão final do roteiro de entrevista
foi disponibilizada para todos os alunos participantes, que foram relembrados sobre
alguns cuidados que deveriam atentar no momento da gravação e na posterior transcrição
dos dados obtidos na condução da entrevista com os representantes das academias.
Um grupo de discussão foi criado no aplicativo WhatsApp com o objetivo de
facilitar a comunicação do professor-pesquisador com os alunos participantes desse
estudo. Nesse espaço foram postadas as orientações e os lembretes relacionados com as
atividades desenvolvidas no decorrer da realização dos blocos de atividades do trabalho
de campo desse estudo.
A utilização do grupo no WhatsApp foi benéfica para a troca de informações entre
o professor-pesquisador e os alunos participantes, pois possibilitou que as informações
adquiridas nas visitas às academias fossem discutidas nos encontros realizados em sala
de aula.
O principal objetivo dos encontros realizados durante a condução do trabalho de
campo desse estudo foi a apresentação das transcrições das entrevistas realizadas pelos
grupos Hexa, Federal e Esquadrão da Matemática, bem como a realização de discussões
sobre as informações coletadas nas visitas às academias.
Esses encontros propiciaram uma reflexão crítica e reflexiva baseada nas
experiências vivenciadas pelos alunos participantes nas visitas às academias, pois foram
discutidas questões, como, por exemplo, a presença do conhecimento matemático nesse
ambiente extraescolar, a importância da atividade física na busca por uma vida saudável
e o acesso da população às academias.
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É importante ressaltar que 16 alunos participantes produziram vídeos curtos, de
até 3 minutos, utilizando o recurso de gravação de vídeo disponível no WhatsApp, de
acordo com as orientações do roteiro disponibilizado nesse grupo. Esses vídeos foram
produzidos em casa e apresentados em sala de aula. Para a produção desses vídeos os
alunos participantes assistiram 3 (três) vídeos intitulados Dicas do Laércio e responderam
questões específicas sobre as fichas de prescrição de treino e os possíveis treinamentos
que poderiam ser realizados nas academias.
Nesses vídeos, os alunos participantes discutiram sobre os conceitos de Análise
Combinatória, como, por exemplo, arranjo, principalmente, com relação à compreensão
de que a ordem de realização dos exercícios nas academias é fundamental para a execução
desses treinos.
De acordo com a BNCC (BRASIL, 2018), os alunos devem utilizar processos e
ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar e
resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando as
estratégias e os resultados obtidos Destaca-se também a importância dos recursos
tecnológicos e digitais, bem como dos aplicativos para a condução de investigações
matemáticas.
Após a finalização do trabalho de campo desse estudo, os grupos de alunos
participantes elaboraram um relatório final do trabalho de Modelagem Matemática
desenvolvida em sala de aula e nas academias. Os pareceres dos relatórios finais e dos
slides do PowerPoint foram retornados para os alunos participantes por meio de
mensagem privativa no WhatsApp, bem como algumas orientações com relação ao
encontro para a apresentação dos trabalhos de modelagem.
Esses participantes apresentaram o relatório final desse documento para uma
banca examinadora. Essa apresentação foi conduzida pelos membros de cada um dos
grupos conforme orientações acordadas anteriormente. Desse modo, Rosa (2005) afirma
que é importante que cada grupo de alunos elabore e apresente um relatório final no qual
sejam considerados os modelos elaborados e as conclusões obtidas como resultados das
intervenções realizadas no trabalho de campo da investigação.
O professor de Educação Física participante desse estudo, os instrutores
entrevistados na visita às academias, a supervisora pedagógica do Ensino Médio e dois
professores da escola foram convidados para comporem a banca de avaliação dos
trabalhos. Os alunos do 1º ano do Ensino Médio foram convidados para assistirem as
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apresentações e contribuírem com o processo de avaliação dos relatórios finais que foram
apresentados pelos membros de cada grupo.
De acordo com Rosa (2005), os grupos de alunos devem apresentar os resultados
da pesquisa em modelagem para os demais alunos para que possam colaborar com
sugestões para a modificação ou aperfeiçoamento dos modelos obtidos e descritos em
seus relatórios finais. Os grupos são avaliados pelo desempenho global e os alunos são
avaliados pelos elementos de cada grupo e pelos elementos do próprio grupo. Os
membros da banca avaliam as apresentações e os relatórios finais de modelagem
apresentados pelos grupos.
Nesse sentido, infere-se que os 17 alunos participantes ficaram motivados e se
envolveram na realização das atividades de modelagem propostas em sala de aula, pois a
matemática aplicada na prática foi envolvente, propiciando uma maneira interativa para
a aprendizagem de conteúdos combinatórios. Por exemplo, a participante F18
argumentou que “tive oportunidade junto com meus colegas de sala de termos aulas mais
dinâmicas que fazem o aprendizado seja mais fácil e legal”.
Assim, o interesse nas atividades propostas no trabalho de campo foi
desencadeado por meio da utilização de tarefas que promoveram a aplicação prática da
Matemática de uma maneira criativa e contextualizada. Dessa maneira, Barbosa (2003)
argumenta que a inclusão da modelagem no currículo matemático escolar tem como
objetivo motivar os alunos a sentirem-se estimulados para o estudo da Matemática, pois
podem vislumbrar a aplicabilidade prática desse campo do conhecimento na sociedade.
A Modelagem Matemática aliada à Educação Física foi utilizada nesse estudo
como uma ação pedagógica que auxiliou os alunos participantes na formação de uma
consciência crítica e reflexiva sobre os processos de prescrição das fichas de treino, a
qualidade do atendimento oferecido pelos instrutores nas academias e os cuidados que
devem ser tomados na escolha por uma modalidade de treinamento esportivo oferecido
pelas academias.
Por exemplo, a participante F8 relatou que, após as experiências vivenciadas no
decorrer desse trabalho, compreendeu que alguns cuidados devem ser tomados na escolha
pela academia que se deseja frequentar. Dessa maneira, essa participante argumentou que:
(...) eu teria o cuidado de escolher uma academia que fizesse um treino
que contribuísse para [a] melhora do meu corpo e não afetasse
negativamente [a] minha saúde e, também, que se preocupasse em
tentar resolver o problema do congestionamento dos alunos nos
aparelhos.
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Nesse sentido, é importante possibilitar o desenvolvimento da dimensão
Sociocrítica da modelagem ao utilizar o conhecimento matemático para resolver
problemas e compreender os fenômenos que ocorrem no cotidiano por meio da
interdisciplinaridade com outras áreas do conhecimento (BRASIL, 2000), como, por
exemplo, o campo de estudo e pesquisa da Educação Física e as práticas adotadas nas
academias de treino.
É importante que os professores forneçam significado ao conhecimento escolar,
mediante a contextualização dos conteúdos matemáticos para evitar a sua
compartimentalização mediante a utilização da interdisciplinaridade, pois tem como
objetivo incentivar o raciocínio lógico e a capacidade de aprender (BRASIL, 2000).
Nesse contexto, é importante destacar que, os participantes desse estudo
destacaram que o processo de ensino e aprendizagem da Análise Combinatória por meio
das atividades de visita às academias e análise das fichas de prescrição de treino
contribuiu para que despertassem o interesse pela aprendizagem desses conceitos
mediante a sua aplicação em situações do cotidiano.
Assim, a Modelagem Matemática em sala de aula é uma atividade na qual os
alunos são estimulados a discutirem a Matemática e o seu papel no contexto de situações
do cotidiano, de outras ciências e de outros campos conhecimento (BARBOSA, 2004).
Então, as atividades de Modelagem possibilitaram que os participantes desse
estudo, em seus grupos, refletissem de maneira crítica sobre os aspectos matemáticos
envolvidos na elaboração e análise de possíveis prescrições de treino que minimizem o
problema de congestionamento nas academias, pois de acordo com Rosa e Orey (2007),
essa abordagem fornece-lhes condições para entenderem um fenômeno (fichas de
prescrição de treino) para atuarem sobre essa situação-problema, transformando-a.
Contudo, 5 (cinco) alunos participantes relataram que encontraram algumas
dificuldades na resolução das tarefas propostas nesse bloco de atividades. Por exemplo,
o participante M5 afirmou discorreu que “nem todos [os participantes do grupo] tinham
o mesmo ritmo de aprendizado”.
Por outro lado, 12 alunos participantes afirmaram que não tiveram dificuldades na
realização das atividades de modelagem propostas em sala de aula, pois houve interação
e dedicação dos participantes no desenvolvimento dessas tarefas, motivando-os na
aprendizagem dos conteúdos matemáticos por causa da realização do trabalho em
equipes. Por exemplo, a participante F14 comentou que “a experiência de trabalhar em
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grupo no decorrer dos blocos de atividades foi ótima porque tivemos a opinião de todos
os envolvidos. Assim, facilitou em resolver as questões”.
Existe, portanto, a necessidade de adoção de práticas pedagógicas diferenciadas
que coloquem os alunos no centro do processo da aprendizagem em Matemática, pois
devem ser oferecidas condições para que possam dialogar com os conteúdos curriculares
e analisá-los criticamente, engajando-os em um ensino relevante e contextualizado
(ROSA; OREY, 2007).
Durante o desenvolvimento dessa ação pedagógica para a Modelagem
Matemática, 15 alunos participantes afirmaram que as atividades propostas foram
realizadas de maneira organizada e dinâmica, sendo bem orientadas pelo professorpesquisador, possibilitando o seu envolvimento na elaboração e análise das fichas de
prescrição de treinos. Por exemplo, para o participante M7, as “atividades que foram
propostas nesse trabalho foram devidamente organizadas pelo professor que nos auxiliava
sempre que encontrávamos alguma dificuldade em alguma das atividades”.
Nesse sentido, o professor-pesquisador assumiu o papel de orientador, mediando
o desenvolvimento da modelagem, desmitificando a visão de que os professores são o
centro do processo de ensino e aprendizagem. Assim, o professor-pesquisador assumiu o
papel de problematizador, motivando os alunos participantes desse estudo a investigarem
e buscarem as respostas para as situações-problema propostas com relação à fichas de
prescrição de treinos. De acordo com esse contexto, Barbosa (2003) afirma que os alunos
têm mais facilidade na aprendizagem porque podem compreender as ideias, noções e
conceitos matemáticos quando podem conectá-los com outros campos do conhecimento.
Continuando com a interpretação dos resultados obtidos nesse estudo, é
importante ressaltar que os 17 alunos participantes responderam que as atividades de
Modelagem Matemática desenvolvidas em sala de aula propiciaram uma alteração com
referência à sua opinião e atitudes com relação aos conhecimentos matemáticos utilizados
na vida diária. Por exemplo, o participante M7 argumentou que a partir das atividades
realizadas “pude mudar meu ponto de vista e passei a enxergar a matemática de maneira
diferente, adentrei, de maneira breve, à realidade da matematização do mundo”.
Assim, esses participantes desenvolveram o prazer pela realização do trabalho em
grupo para o entendimento dos conceitos de Análise Combinatória. Nesse sentido, a
participante F2 comentou que a “experiência de trabalhar em grupo foi interessante, pois
permitiu a troca de conhecimento entre os integrantes, facilitando, assim, o aprendizado”.
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Conforme o entendimento de Barbosa (2001), esse interesse é desencadeado por meio da
realização de atividades curriculares que envolvem os alunos no processo da modelagem.
Nesse contexto, a Modelagem Matemática propicia o desenvolvimento de uma
ação pedagógica que busca oportunidades para que os alunos possam explorar o papel
que a Matemática desempenha na sociedade contemporânea, utilizando os seus
conhecimentos para realizarem uma leitura crítica de sua realidade, exercendo de maneira
crítica e autônoma o seu posicionamento na sociedade (BARBOSA, 2001).
O processo de ensino e aprendizagem em Matemática, tradicionalmente, tem
como foco os professores que apresentam os conteúdos matemáticos por meio de aulas
expositivas, mostrando definições e exemplos dos conteúdos matemáticos a serem
trabalhados em sala de aula.
Nesse sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática - PCN
(BRASIL, 1997c) indicam que o ensino tradicional da Matemática ainda predomina nas
escolas brasileiras, apesar das dificuldades a serem enfrentadas no ambiente escolar,
como, por exemplo, a reversão de um ensino centrado nos professores, bem como em
procedimentos mecânicos, que são desprovidos de contextos e significados para os
alunos.
Para Rosa (2010), essa prática pedagógica tem apresentado resultados
insignificantes quanto à aprendizagem de conteúdos de matemáticos, pois a reprodução
mecânica e a repetição de exercícios padronizados propiciam o desinteresse dos alunos
pela disciplina, desmotivando-os para a aprendizagem.
Nessa ação pedagógica, os conteúdos matemáticos relacionados com a Análise
Combinatória foram apresentados de uma maneira acessível de ser compreendida, pois
possibilitaram que os alunos participantes vislumbrassem a conexão entre a própria
realidade e o cotidiano escolar. Por conseguinte, a participante F20 relata que “gostaria
de vivenciar mais experiências como essas nas aulas de Matemática uma vez que, nesse
contexto, a matemática é trabalhada de maneira dinâmica, o que facilita o seu
entendimento”.
Nesse direcionamento, Barbosa (2003) argumenta sobre a necessidade da inclusão
da modelagem no currículo matemático por causa da compreensão do papel sociocultural
da matemática, pois os alunos analisam como a Matemática pode ser utilizada nas práticas
sociais.
A interpretação dos resultados obtidos nesse estudo mostra que 8 (oito) alunos
participantes comentaram sobre os pontos positivos da realização do trabalho de campo
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com a Modelagem Matemática proposto para esse estudo, como, por exemplo, o
estabelecimento de um olhar crítico sobre as práticas nas academias e a sua relação com
o conhecimento matemático de Análise Combinatória. Por exemplo, para a participante
F16, um desses pontos positivos está relacionado com o “olhar crítico perante as
academias e de como a Matemática está muito presente no nosso cotidiano”.
Então, existe a necessidade da utilização de práticas pedagógicas diferenciadas
que coloquem os alunos no centro do processo de ensino e aprendizagem em Matemática
para que possam dialogar de uma maneira crítica com os conteúdos curriculares.
Consequentemente, Rosa e Orey (2007) afirmam que o principal objetivo dessa
abordagem é engajar os alunos num processo educacional que seja relevante e
contextualizado no cotidiano da comunidade escolar.
As ações desenvolvidas pelos alunos participantes foram motivadas pela
utilização de situações e vivências distintas que foram adquiridas no contexto extraescolar
das academias, possibilitando que as atividades propostas no trabalho de campo desse
estudo fossem interessantes e contextualizadas em sala de aula. Assim, D’Ambrosio
(1993) ressalta que existe a necessidade de que as atividades propostas pelos professores
em sala de aula sejam originadas no cotidiano dos alunos e/ou muito próximas de sua
realidade sociocultural.
Nesse contexto, os alunos participantes desse estudo estavam motivados e
interessados na realização das atividades propostas em sala de aula, pois puderam
verificar a aplicabilidade da modelagem ao conectaram as temáticas que estavam
pesquisando com outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, as academias e os
conhecimentos técnicos e científicos relacionados com a fisiologia dos exercícios através
do desenvolvimento de atividades relacionadas com a elaboração e a análise de fichas de
prescrição de treinos, auxiliando no desenvolvimento de sua criticidade e reflexão.
Nesse contexto, o participante M7 discorreu que esse:
(...) trabalho foi de excelência e importância para a minha aprendizagem
durante todo o período da modelagem. Eu consegui, além de tudo,
enxergar a importância da Matemática no cotidiano como, por exemplo,
na elaboração de fichas em circuito para evitar congestionamento nas
academias.

A elaboração de atividades para o desenvolvimento do processo da modelagem
considerou as academias como um tema relevante para conectar os conceitos de Análise
Combinatória aos processos de prescrição das fichas de treino com o objetivo de propor
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modelos que possam auxiliar na redução do problema de congestionamento nas
academias.
Nessa perspectiva, a participante F20 afirmou que o “uso da Análise Combinatória
nas academias pode contribuir para organizar uma melhor forma de rodízio de aparelhos,
pois a relação do rodízio de aparelhos com a Análise Combinatória é a permutação, na
organização dos circuitos”.
Essa abordagem conferiu a esse ambiente de aprendizagem uma perspectiva
integradora e interativa e, nesse sentido, a sua organização se estabeleceu em torno de
situações-problema interessantes que possibilitou o desenvolvimento da leitura, da
compreensão, a interação e da integração com a sua realidade por meio do processo da
Modelagem Matemática.
Para Rosa e Orey (2012), a utilização da modelagem como uma ação pedagógica
traz situações cotidianas para a linguagem matemática, propiciando significado para os
conteúdos estudados pelos alunos, além de desenvolver um espírito investigativo e
crítico. Por exemplo, o aluno participante M3 destaca a importância do benefício dessa
ação pedagógica para processo de ensino e aprendizagem da matemática, pois “essa
experiência me trouxe um maior conhecimento sobre a matemática e a academia, unindo
a matemática que eu gosto a um treinamento físico”.
Assim, a Modelagem Matemática é uma ação pedagógica relevante para a
educação e para a sociedade. Por exemplo, para a educação, a modelagem motivou os
alunos participantes a aprenderem os conteúdos matemáticos de um modo crítico e
reflexivo, pois os auxiliaram no desenvolvimento do raciocínio lógico, por meio do qual
as atividades propostas em sala de aula adquiriram significado e utilidade.
Para a sociedade, a Modelagem Matemática possibilita o desenvolvimento de
cidadãos críticos, reflexivos e transformadores da realidade, que são conscientes dos
problemas enfrentados no cotidiano, bem como na busca de suas soluções. Desse modo,
foram oferecidas as condições para que os participantes desse estudo dialogassem e
analisassem criticamente os conteúdos curriculares relacionados com a Análise
Combinatória por meio de discussões proporcionadas em sala de aula, engajando-os em
um processo educacional relevante e contextualizado.
Essa ação pedagógica proporcionou a interação dos alunos participantes, pois
considerou os seus interesses e as suas motivações. Então, as discussões críticas e
reflexivas realizadas em sala de aula, durante a condução do trabalho de campo auxiliou
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esses participantes na elaboração de modelos matemáticos relacionados com os conteúdos
combinatórios no estudo das fichas de prescrições de treinos.
Após a realização das atividades propostas nos blocos de atividades pelos alunos
participantes, foi proposta a realização de discussões reflexivas e críticas sobre os
modelos matemáticos aplicados na resolução das atividades e na viabilidade de sua
aplicação no processo de gestão dos treinos e nos espaços das academias. Por exemplo, a
participante F8 comentou que:
(...) para o melhor funcionamento dos treinos nas academias é
necessário que, os seus proprietários foquem na qualidade dos serviços
oferecidos e não somente na quantidade de alunos matriculados. Com
isso, as fichas de treino devem ser elaboradas visando que os alunos não
fiquem ociosos durante o treino e que se tenham aparelhos suficientes
para evitar o problema de congestionamento nas academias.

Contudo, para o professor de Educação de Educação Física participante é
necessário certa cautela na aplicação dos conceitos de Análise Combinatória nos
processos de prescrição das fichas de treino. A respeito da gestão dos treinamentos em
circuito esse participante argumentou que:
(...) O método de circuito é interessante, mas você não consegue
sincronizar os tempos dentro de uma academia. Primeiro que cada um
chega na hora que quer né? Na sala de musculação é assim! Na aula
coletiva, na hora o professor está lá e está todo mundo lá. Mas aqui
embaixo na sala de musculação o anacronismo de tempo é muito
grande, tem gente entrando e saindo o tempo todo. E quando você está
lá dentro cada pessoa a priori vai fazer algo que não necessariamente
tem que ser igual ao que o outro está fazendo. Você parte do pressuposto
de que a necessidade é diferente. Então quando a gente pensa em
Análise Combinatória eu acho que a gente deveria evitar pelo menos
para a academia porque não dá para pensar em sincronismo.

Então, é importante destacar que, esses encontros contribuíram para a discussão e
reflexão a respeito da aplicabilidade dos modelos matemáticos apresentados na gestão
dos treinos nas academias.
Nesse contexto, o professor-pesquisador foi responsável pelo estabelecimento de
um ambiente de aprendizagem democrático em que todos os participantes manifestaram
as suas opiniões. Assim, a característica democrática desse ambiente proporciona o
desenvolvimento de uma eficiência sociocrítica durante a evolução do processo de
modelagem, que inseriram esses alunos participantes no centro do processo de ensino e
aprendizagem (ROSA; OREY, 2007) de conteúdos de Análise Combinatória.
A interpretação dos resultados obtidos nesse estudo mostra que, nesse processo de
construção do conhecimento, a aprendizagem dos conteúdos combinatórios foi realizada
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de maneira ativa e dinâmica. Nesse sentido, os alunos participantes desse estudo
organizaram as novas informações por meio da utilização do pensamento crítico e
reflexivo, sendo estimulados pela realização de atividades desafiadoras e relevantes.
Essas atividades foram elaboradas a partir do estudo da temática relacionada com
a Análise Combinatória, que foi contextualizada nas academias. Essa abordagem
possibilitou a aquisição de conceitos combinatórios adquiridos em situações-problema
realizadas diariamente nas academias.
Após a finalização do trabalho de campo desse estudo, 16 alunos participantes
declararam que a experiência de trabalharem em grupo nos blocos de atividades propostos
no trabalho de campo dessa investigação foi positiva porque essa interação possibilitou a
troca de experiências, bem como de conhecimentos matemáticos. Por exemplo, a
participante F12 comentou que trabalhar em grupo “possibilita a visualização dos outros
componentes e a maneira como os mesmos entenderam a matéria, possibilitando uma
maior interação e compartilhamento de ideias e entendimento/conhecimento”.
É importante ressaltar que o aprendizado é desencadeado por meio da
socialização, possibilitando que o conhecimento matemático seja construído por meio da
realização de trabalho em grupos visando socializar a aprendizagem. Desse modo, é
importante que os professores estimulem o trabalho desenvolvido em grupos
possibilitando a utilização de técnicas de motivação para facilitar a aprendizagem, bem
como promover a interação e colaboração dos alunos.
Por exemplo, de acordo com Moreira (1995), os alunos colaboram para a
construção do conhecimento quando agem cooperativamente, apoiando e incentivando
uns aos outros, para que juntos reflitam sobre a resolução dos problemas presentes no
cotidiano.
Finalizando a parte interpretativa desse estudo, após a apresentação das categorias
conceituais, apresentam-se, a seguir, uma resposta para a questão de investigação desse
estudo, bem como as considerações finais relacionadas com a problemática dessa
investigação.
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CAPÍTULO V
UMA RESPOSTA PARA A QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO
O principal objetivo desse capítulo é propor uma resposta para a questão de
investigação definida para esse estudo.

5.1. Questão de Investigação

A análise dos dados obtidos através dos instrumentos de coleta e, também, pela
interpretação dos resultados obtidos nesse estudo, por meio das categorias conceituais,
possibilitou que o professor-pesquisador respondesse à seguinte questão de investigação:

Como a perspectiva Sociocrítica da Modelagem Matemática pode contribuir
para o desenvolvimento dos conceitos de Análise Combinatória de alunos do
2º ano do Ensino Médio de uma escola particular da região do Vale do Rio
Doce?

Contudo, é necessário destacar que essa questão de investigação foi respondida
implicitamente durante o desenvolvimento dos Capítulos 3 e 4 dessa dissertação por meio
da utilização dos pressupostos metodológicos propostos pela Teoria Fundamentada nos
Dados.
No entanto, para que essa resposta possa ser efetivamente determinada, os
resultados da análise dos dados foram interpretados com a utilização da fundamentação
teórica, bem como pela triangulação dos dados coletados durante a condução do trabalho
de campo dessa investigação.
5.2. Propondo uma Resposta para a Questão de Investigação

Para que o professor-pesquisador pudesse responder a questão de investigação
proposta para esse estudo, foram realizadas algumas ações pedagógicas que visavam
possibilitar que os alunos participantes se tornassem conscientes quanto à utilização da
Modelagem Matemática em contextos externos à sala de aula.
Desse modo, esse estudo introduziu na sala de aula uma ação pedagógica através
da perspectiva Sociocrítica da Modelagem Matemática que possibilitou a conscientização
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dos alunos participantes dessa investigação com relação à importância dos conteúdos
matemáticos relacionados com a Análise Combinatória para a resolução das situaçõesproblema enfrentadas diariamente, que estavam relacionadas com a prescrição de fichas
de treino em academias.
Então, por meio da elaboração de 4 (quatro) blocos de atividades propostos em
sala de aula, para o desenvolvimento do trabalho de campo conduzido nesse estudo; os
alunos participantes puderam compreender os conceitos matemáticos de Análise
Combinatória com a utilização de exemplos práticos extraídos de tarefas realizadas
diariamente nas academias, que buscaram relacionar esses conteúdos com as situaçõesproblema enfrentadas cotidianamente nesse ambiente extraescolar.
Assim, a proposição de situações-problemas de Análise Combinatória contribuiu
para mostrar a evolução dos conceitos combinatórios, possibilitando para os alunos
participantes se depararem com questões relacionadas com outras áreas do conhecimento,
como, por exemplo, a Educação Física. Esse contexto também contribui que esses
participantes questionassem sobre a utilização de mecanismos de resolução relacionados
com a utilização da permutação, do arranjo ou da combinação, que são fundamentais para
a compreensão da Análise Combinatória.
Ressaltam-se também as contribuições relacionadas com o trabalho realizado com
as atividades matemáticas curriculares na familiarização dos alunos participantes desse
estudo com as situações-problema que possibilitaram a utilização de técnicas de
contagem por meio de processos resolutórios que estavam desvinculados do emprego
inicial de fórmulas.
Nesse sentido, uma das contribuições da perspectiva Sociocrítica da Modelagem
Matemática para o desenvolvimento dos conceitos de Análise Combinatória dos alunos
participantes desse estudo mostrou que esses participantes perceberam a importância da
utilização do conhecimento matemático escolar nas práticas cotidianas praticadas nas
academias.
Outra contribuição da perspectiva Sociocrítica da Modelagem Matemática nesse
estudo está relacionada com o desenvolvimento ativo da aprendizagem de conceitos
combinatórios, que estava desvinculada, de acordo com Morgado et al. (1991), de um
processo mecânico, que pode limitar a aplicação desses conceitos em sua aplicação em
situações padronizadas, impossibilitando que os alunos se habituem ao desenvolvimento
de uma análise cuidadosa e holística das situações-problema propostas em sala de aula.
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Essa concepção do trabalho pedagógico utilizado nesse estudo possibilitou que os
17 alunos participantes construíssem o próprio conhecimento combinatório, de maneira
crítica e reflexiva, por meio da Modelagem Matemática, sendo que o professorpesquisador atuou como um mediador do processo de ensino e aprendizagem, auxiliandoos na sistematização desse conhecimento.
A utilização da perspectiva Sociocrítica da Modelagem Matemática para o
desenvolvimento dos conteúdos de Análise Combinatória tornou-se relevante, pois
possibilitou que os alunos participantes pensassem sobre diversos caminhos e, assim,
apresentassem propostas diversificadas para a resolução das situações-problema
propostas, durante a realização do trabalho de campo desse estudo, inicialmente, sem a
utilização rígida de fórmulas de aplicação.
Consequentemente, a utilização da perspectiva Sociocrítica da Modelagem
Matemática proporcionou conexões entre a matemática e as situações-problema que
constituem indiretamente o cotidiano dos participantes desse estudo, como, por exemplo,
a elaboração da prescrição das fichas de treino das academias.
Os blocos de atividades propostos no trabalho de campo desse estudo
possibilitaram o despertar do interesse desses participantes na realização das atividades
de Modelagem Matemática propostas em sala de aula. Dessa maneira, essas atividades
propiciaram o enriquecimento do conhecimento matemático através da contextualização
da Matemática escolar em relação aos conhecimentos utilizados pelos participantes desse
estudo em seu dia-a-dia.
Por conseguinte, as discussões sobre as possibilidades de elaboração de fichas de
prescrições de treino para minimizar os problemas de congestionamento nas academias
desencadearam questionamentos sobre as possíveis contribuições da Matemática para
resolver esse problema. Esses questionamentos foram importantes, pois possibilitaram
que esses participantes desenvolvessem o seu senso crítico e reflexivo para que pudessem
compreender as situações-problema propostas no ambiente extraescolar das academias
por meio da perspectiva Sociocrítica da Modelagem Matemática.
A realização dos blocos de atividades foi importante, pois contribuiu para o
desenvolvimento da criticidade e da reflexão dos alunos participantes com relação à
importância da matemática para a realização de tarefas cotidianas. Por exemplo, o
participante M3 respondeu que o:
(...) trabalho nos blocos de atividades foi importante para reforçar o
conhecimento adquirido, além de ter contribuído para o
desenvolvimento da nossa criticidade e reflexão sobre a importância da

372
matemática porque em todas as situações que utilizamos a matemática
foi a maneira mais simples e eficaz de resolver os problemas que
tínhamos.

A perspectiva Sociocrítica da Modelagem Matemática também contribuiu com o
processo de sistematização dos conceitos de Análise Combinatória, pois propiciou o
estabelecimento de um clima atraente e agradável que motivou os alunos participantes no
desenvolvimento das atividades propostas, possibilitando a aprendizagem desses
conceitos. Nesse direcionamento, a aluna participante F6 comentou que “esse trabalho
nos ajudou a realmente entendermos a matéria e usarmos em nosso dia a dia, nos
lembrarmos dela”.
Os alunos participantes desse estudo se conscientizaram sobre a importância do
conhecimento matemático acadêmico para a tradução de situações-problema encontradas
em sua realidade, no ambiente extraescolar das academias, conectando-o com o próprio
ambiente escolar. Esses participantes verificaram a solução encontrada no contexto da
própria comunidade, possibilitando a discussão do papel da Matemática na sociedade.
Então, esses participantes também utilizaram os conteúdos matemáticos
relacionados com a Análise Combinatória para interpretarem e/ou resolverem situaçõesproblema estudadas referentes às fichas de prescrição de treino para auxiliá-los na tomada
de decisões com relação ao modelo desenvolvido durante o processo de modelagem.
As contribuições da visita às academias e as atividades de análise e elaboração das
prescrições de treino para a aprendizagem do conteúdo de Análise Combinatória estavam
relacionadas com a maneira diferenciada em que esse conteúdo foi trabalhado nas aulas
de Matemática, bem como com a verificação da presença dos conceitos combinatórios na
manipulação das fichas de treino. Por exemplo, a aluna participante F20 afirmou que a
“análise combinatória é utilizada indiretamente, mas foi útil na análise das prescrições
para compreender a permutação”.
A contribuição da ação pedagógica da perspectiva Sociocrítica da Modelagem
Matemática proposta no trabalho de campo conduzido nesse estudo está relacionada com
a facilidade na compreensão dos conteúdos matemáticos relacionados com os conceitos
combinatórios, com a promoção de aulas mais dinâmicas por meio da interação do
professor-pesquisador com os participantes do trabalho em grupo, com a aplicação da
Matemática em situações do dia a dia e, também, com o desenvolvimento de uma visão
crítica sobre as práticas adotadas nas academias.
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Por exemplo, uma das contribuições da perspectiva Sociocrítica da Modelagem
Matemática para esse estudo está relacionada com a discussão crítica entre os alunos
participantes a respeito dos aspectos essenciais relativos à prescrição das fichas de treino,
como, por exemplo, sobre o funcionamento das academias e a função dos instrutores
nesse ambiente de trabalho.
O processo de Modelagem Matemática envolveu a problematização de situações
cotidianas relacionadas com a elaboração das fichas de prescrição de treino em
academias, pois teve como objetivo buscar um contexto do interesse dos alunos
participantes, possibilitando o desencadeamento da comunicação e do diálogo para a
compreensão e a análise das fichas de prescrição de treino.
Para os participantes desse estudo, a perspectiva Sociocrítica da Modelagem
Matemática os auxiliou na estimulação de ideias novas e na utilização de técnicas de
experimentação que serviram como recursos para propiciar um melhor entendimento da
realidade das academias por meio da compreensão dos elementos das fichas de prescrição
de treino e de sua relação com a análise combinatória.
Assim, a utilização de conteúdos matemáticos por meio da perspectiva
Sociocrítica da Modelagem Matemática em questões relacionadas com as academias
possibilitou que os alunos participantes desse estudo reconhecessem as situaçõesproblema de seu cotidiano e desenvolvessem uma visão crítica para uma tomada de
decisão reflexiva.
Na proposta da ação pedagógica para a Modelagem Matemática no processo de
ensino e aprendizagem de Análise Combinatória, os alunos participantes verificaram que
esses conhecimentos contribuíram para o processo de elaboração das fichas de prescrição
de treino, a fim de minimizar o congestionamento de clientes nas academias e o tempo de
espera nos aparelhos durante a execução de seus treinos.
A realização desse estudo contribuiu para que os alunos participantes percebessem
a conexão da Matemática com o ambiente das academias por meio da compreensão dos
conteúdos combinatórios, pois esses participantes agiram sobre a realidade escolar com a
utilização de conhecimentos que foram construídos tacitamente nesse ambiente
extraescolar.
Dessa maneira, os resultados obtidos nesse estudo revelaram que a perspectiva
Sociocrítica da Modelagem Matemática contribuiu para o desenvolvimento dos conceitos
de Análise Combinatória a partir de práticas de modelagem que os alunos participantes
utilizaram para analisar e elaborar os modelos de prescrição de treinos.
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Essa abordagem propiciou o desenvolvimento da criticidade e da reflexão das
práticas adotadas nas academias, pois estão relacionadas com a gestão dos treinos e a
qualidade do atendimento oferecido pelos instrutores, bem como foi importante para o
entendimento dos alunos participantes sobre o papel da Matemática em outras áreas do
conhecimento, como, por exemplo, a Educação Física, mostrando, assim, a importância
da interdisciplinaridade no desenvolvimento dessa ação pedagógica.
Assim, a perspectiva Sociocrítica da Modelagem Matemática possibilitou que os
participantes desse estudo discutissem, entendessem e conhecessem uma parte de sua
realidade, pois o potencial da modelagem possibilitou o desenvolvimento de uma ação
transformadora desses cidadãos na sociedade.
Portanto, a partir do envolvimento dos alunos participantes nas atividades
propostas nessa investigação, identificaram-se estratégias de contagem, de maneira
explícita ou implícita, que envolveram o raciocínio combinatório e a matematização de
situações-problema presentes na elaboração das fichas de prescrição de treino.
Dessa maneira, a ação pedagógica da Modelagem Matemática associada à sua
perspectiva Sociocrítica tornou-se uma combinação ideal para promover discussões
críticas e reflexivas em sala de aula sobre o papel Matemática na compreensão das
situações-problemas enfrentadas no cotidiano das academias e na elaboração de
estratégias para resolver ou minimizar os problemas relacionados com o
congestionamento na utilização dos aparelhos utilizados nesses ambientes extraescolares.
Finalizando, a perspectiva Sociocrítica da Modelagem Matemática possibilitou
que esses participantes discutissem, em sala de aula, sobre o significado das séries de três
de quinze, buscando entendê-las matematicamente de uma maneira crítica e reflexiva por
meio da matematização de situações-problema que estavam referenciadas nas fichas de
prescrição de treino por meio da utilização de conceitos combinatórios.
Nessas discussões, os alunos participantes se conscientizaram sobre a relevância
dos conceitos combinatórios que os direcionaram para o desenvolvimento do processo de
matematização referente aos benefícios da prática de atividades físicas para a saúde, bem
como refletiram sobre os indícios da presença do pensamento combinatório nas
academias que estavam envolvidos na resolução das situações-problema modeladas
durante a condução dos blocos de atividades desse estudo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

É importante ressaltar que, nesse estudo, o professor-pesquisador assumiu a dupla
função de ser o professor da turma pesquisada e, também, o pesquisador, cujo objetivo
foi verificar como o conhecimento dos alunos participantes se relacionou com as práticas
combinatórias estudadas no ambiente escolar e no contexto extraescolar das academias.
Nesse sentido, o professor considerou a sua prática pedagógica como uma fundamentação
metodológica para pesquisar os saberes matemáticos que são suscitados em sala de aula.
Desse modo, o professor-pesquisador refletiu criticamente sobre as temáticas
educacionais relacionadas com a Análise Combinatória e a sua aplicação no contexto
extraescolar das academias, que estava vinculada ao desenvolvimento de sua ação
pedagógica com o objetivo de aprimorá-la em sua prática docente cotidiana. Contudo,
durante a condução do trabalho de campo desse estudo, o professor compreendeu a
necessidade de que a sua voz não deveria sobrepor a voz do pesquisador.
Esse desafio, enfrentado no desenvolvimento desse trabalho, foi superado quando
o professor se conscientizou que, nesse estudo, o papel do pesquisador era evidenciar
como a perspectiva Sociocrítica da Modelagem Matemática poderia contribuir para o
desenvolvimento dos conceitos de Análise Combinatória no contexto extraescolar das
academias enquanto o papel do professor era implantar e implementar uma ação
pedagógica para que os saberes cotidianos relacionados com a elaboração das fichas de
prescrição de treino pudessem ser utilizados em sala de aula.
É importante esclarecer que, ao iniciar o processo de análise dos dados coletados
nesse estudo, o professor-pesquisador encontrou dificuldades ao trabalhar com o design
metodológico da Teoria Fundamentada nos Dados. Desse modo, durante o
desenvolvimento do processo analítico dos dados brutos coletados no questionário inicial,
o professor-pesquisador encontrou-se inseguro durante a elaboração e escolha dos
códigos que melhor representariam esses dados brutos. Contudo, essas dificuldades foram
minimizadas pelo suporte oferecido pelo professor orientador nesses processos de
codificação até que o professor-pesquisador se sentisse seguro para realizar esse processo
de codificação de maneira autônoma.
É importante apresentar algumas opções metodológicas e pedagógicas que foram
adotadas durante a condução dessa investigação. Por exemplo, o professor-pesquisador e
o seu orientador optaram pela utilização de uma versão adaptada da Teoria Fundamentada
nos Dados, uma vez que o processo interpretativo foi realizado por meio da elaboração
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de categorias conceituais que possibilitaram a interpretação dos dados que buscou uma
possível resposta para a questão de investigação.
Desse modo, as etapas relacionadas com a codificação seletiva e com a redação
de uma teoria emergente dos dados não foram utilizadas no desenho metodológico desse
estudo, podendo ser desenvolvida em investigações futuras. Assim, em pesquisas futuras,
o professor-pesquisador deseja aprofundar a sua investigação sobre a temática da
Modelagem Matemática em contextos distintos.
O professor-pesquisador também está interessado em desenvolver futuros
trabalhos de pesquisas que investiguem as potencialidades da utilização das tecnologias
em sala de aula, como, por exemplo, pesquisar as potencialidades da produção de vídeos
curtos durante o desenvolvimento de trabalhos de modelagem com o objetivo de
apresentar aspectos referentes ao empoderamento dos membros de grupos culturais
distintos por meio do desenvolvimento do conhecimento matemático através da
Modelagem Matemática.
Por outro, é importante esclarecer que a participação em congressos relacionados
com a Modelagem Matemática é de suma importância para que os pesquisadores possam
discutir a temática investigativa e agregar valores para as pesquisas a partir de
contribuições na troca de informações nesses eventos.
Por exemplo, a participação do professor-pesquisador no Encontro Brasileiro de
Estudantes de Pós-Graduação em Educação Matemática (EBRAPEM), em 2018, e no
Encontro Nacional em Educação Matemática (ENEM), em 2019, contribuiu para a
discussão do tema dessa investigação com relação ao refinamento da questão de
investigação, dos referenciais: teórico e metodológico, bem como com o desenvolvimento
das fases analítica e interpretativa desse estudo.
Destaca-se também que essa investigação contribuiu para que a prática docente
do professor-pesquisador fosse aprofundada e amadurecida ao avaliar as novas
oportunidades para o processo de ensino e aprendizagem da Análise Combinatória por
meio das possibilidades da utilização da ação pedagógica da Modelagem Matemática na
Educação Básica e a sua conexão com as tendências atuais em Educação Matemática.
Dentre essas várias tendências, que podem ser utilizadas para o processo de
aprendizagem de conteúdos matemáticos, como, por exemplo, a observação, a
manipulação de objetos, a experimentação, a história da matemática, a etnomatemática,
as tecnologias, os desafios matemáticos e a resolução de problemas, o professor-
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pesquisador e o seu orientador optaram pela utilização da perspectiva Sociocrítica da
Modelagem Matemática.
Assim, a busca por caminhos metodológicos inovadores que visam integrar o
cotidiano dos alunos com o fazer matemático, possibilita um vínculo entre a estrutura
lógico-formal da Modelagem Matemática com a sua utilização em salas aula, pois procura
compreender e descrever a realidade, propiciando para os alunos participantes desse
estudo a percepção de terem uma participação central e atuante no processo de ensino e
aprendizagem em Matemática.
Então, é importante que os professores utilizem ações pedagógicas diversas para
o processo de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos que podem auxiliar no
desenvolvimento do raciocínio combinatório dos alunos. Nesse sentido, Pessoa e Borba
(2007) argumentam que os professores tendem a valorizar o formalismo matemático
desconsiderando a capacidade de os alunos empregarem o raciocínio lógico na resolução
de situações-problema que exigem a utilização do raciocínio combinatório.
Por conseguinte, os alunos podem perceber a Análise Combinatória somente
como um jogo de fórmulas complicadas e desconectadas de seu cotidiano. Assim, a
utilização excessiva de fórmulas durante a construção de conceitos também se torna um
obstáculo para o desenvolvimento do raciocínio combinatório dos alunos.
Nas atividades de modelagem realizadas durante a condução do trabalho de campo
desse estudo, o professor-pesquisador realizou intervenções pedagógicas quando
surgiram conteúdos matemáticos desconhecidos para os participantes, explicando-os e
esclarecendo-os e, além disso, buscou relacionar os conteúdos contemplados no currículo
matemático acadêmico, que surgiram no contexto da realização desse projeto de
modelagem, com as atividades realizadas fora do contexto escolar.
Nessa abordagem, os alunos participantes participaram ativamente na realização
das atividades propostas no decorrer da condução do trabalho de campo desse estudo,
discutindo sobre a elaboração das respostas às questões propostas nas atividades de
produção de vídeos, bem como na análise e elaboração das fichas de prescrição de treino.
Nesse sentido é importante destacar que, para o bom desenvolvimento de uma prática de
Modelagem em sala de aula é fundamental que as situações-problema propostas sejam
advindas de temas e contextos que partem da realidade dos alunos.
Então, nesse estudo a proposta de investigar os processos de elaboração das fichas
prescrição de treinos nas academias foi proposta pelo professor-pesquisador após uma
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sondagem realizada junto aos alunos participantes desse estudo ao indicarem que esse
tema despertava o seu interesse e a sua motivação.
Contudo, para que uma nova disposição educacional seja efetivada nas
instituições de ensino é necessária uma reconstrução do sabe/fazer escolar para que essa
ação pedagógica seja desenvolvida de uma maneira criativa e reflexiva por meio da qual
os alunos aprendam os conteúdos matemáticos relacionados com a Análise Combinatória
por meio da resolução de situações-problema cotidianas relacionadas com a realidade de
suas comunidades.
Desse modo, existe a necessidade de ressaltar a importância de humanizar a
Matemática em seu processo de ensino e aprendizagem, inserindo valores, como, por
exemplo, o social, o político e o econômico, para auxiliar os alunos a se tornarem cidadãos
ativos em sua trajetória educacional (ROSA; OREY, 2016).
De acordo com esse contexto, a Modelagem Matemática pode ser considerada
como parte de uma ação pedagógica que possibilitou a definição de estratégias de ação
que ofereceram para os participantes desse estudo as condições necessárias para a análise
de fenômenos diários relacionados com o ambiente extraescolar das academias, que
visavam a construção de um saber/fazer contextualizado no cotidiano das academias e,
também, na matemática escolar.
Ressalta-se que o principal objetivo da realização dos Blocos de Atividades de 2,
3 e 4, num contexto de ensino direcionado para a eficiência sociocrítica, propiciou que os
alunos participantes desse estudo vivenciassem uma ação pedagógica por meio da
realização de atividades de Modelagem Matemática fundamentadas no ambiente
extraescolar das academias.
Essa ação pedagógica propiciou o reconhecimento da presença de conhecimentos
matemáticos de Análise Combinatória na elaboração das fichas de prescrições de
treinamento físico de musculação realizadas nas academias, em um contexto extraescolar,
mostrando, assim a conexão do currículo matemático escolar com o cotidiano, no caso
desse estudo, relacionado com as academias.
Dessa maneira, essa investigação buscou apresentar uma proposta de ação
pedagógica com referência em uma prática de Modelagem Matemática baseada em sua
perspectiva Sociocrítica, que poderia contribuir para o processo de ensino e aprendizagem
de conteúdos de Análise Combinatória dos alunos participantes dessa pesquisa. Essa
abordagem se fundamentou nos pressupostos da Educação Matemática, pois o professor-
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pesquisador buscou respostas para o como, pois, objetivou o desenvolvimento da
descrição e da análise da problemática desse estudo de uma maneira holística.
Para atingir esse objetivo, o professor-pesquisador conduziu uma pesquisa de
caráter qualitativo para que pudesse analisar e interpretar as tarefas propostas nos blocos
de atividades, durante a realização do trabalho de campo desse estudo, que foi conduzido
com 17 alunos de uma turma de segundo ano de Ensino Médio, de acordo com os
fundamentos da Teoria Fundamentada nos Dados.
A Teoria Fundamentada é uma abordagem qualitativa que se desenvolve numa
situação natural, sendo rica em detalhes descritivos, caracterizando-se como um espaço
aberto e flexível que focaliza a realidade de modo complexo e contextualizado (LÜDKE;
ANDRÉ, 1986).
As codificações realizadas após a apresentação de cada um dos instrumentos
utilizados para a coleta de dados corresponderam à transformação dos dados brutos por
meio de seu agrupamento de acordo com as características gerais que possibilitaram a
determinação de categorias conceituais.
Essas categorias foram elaboradas com o objeto de possibilitar as interpretações e
inferências que foram realizadas pelo professor-pesquisador para propiciar o
desenvolvimento do processo interpretativo na busca da resposta à questão de
investigação desse estudo.
Por outro lado, os resultados obtidos nessa investigação mostram que as salas de
aula de Matemática podem proporcionar o encontro de conhecimentos matemáticos
diversos, formais e informais, por meio do qual os saberes e fazeres adquiridos fora do
contexto escolar se encontram com os saberes adquiridos nesse ambiente institucional.
De acordo com Rosa e Orey (2016), esse encontro é denominado de dinamismo
cultural, que se refere às maneiras pelas quais ocorrem o inter-relacionamento e a
interação entre os indivíduos provenientes de comunidades distintas por meio da troca de
ideias, técnicas, explicações e interpretações de fenômenos cotidianos que ocorrem em
contextos diversos, tendo, como consequência, a geração de novos procedimentos e
práticas matemáticas resultantes desses encontros.
Nesse contexto, a Modelagem Matemática pode ser considerada como ação
pedagógica que possibilita a compreensão de situações-problema cotidianas por meio da
Matemática. Essas situações estavam relacionadas com o ambiente extraescolar das
academias, como, por exemplo, o entendimento da elaboração das fichas de prescrição de
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treinos, que tinha como objetivo minimizar o problema do congestionamento de
aparelhos, contribuindo para a melhor gestão dos treinamentos.
De acordo com Ferreira (2003), o principal objetivo dessa abordagem é
proporcionar a formulação de questionamentos que instigam a necessidade da
Matemática, podendo tornar o seu aprendizado mais interessante e motivador,
conduzindo os alunos na elaboração de hipóteses e questões para analisá-las por meio da
elaboração de modelos matemáticos em uma perspectiva Sociocrítica da Modelagem
Matemática.
Então, por meio da perspectiva Sociocrítica da Modelagem Matemática, os alunos
participantes obtiveram informações técnicas com relação ao processo da elaboração das
fichas de prescrição de treinos nas academias, que propiciou a conscientização sobre a
presença ainda que, indiretamente, dos conceitos combinatórios necessários para a
construção dessas fichas.
Os resultados obtidos nesse estudo mostram as contribuições da perspectiva
Sociocrítica da Modelagem Matemática para a promoção de discussões críticas e
reflexivas sobre o papel dos modelos matemáticos no ambiente extraescolar das
academias. Assim, a finalidade dessa abordagem estava relacionada com a proposição de
soluções para uma melhor gestão dos treinos nas academias a partir de treinamentos na
modalidade de circuito e o descongestionamento dos aparelhos utilizados pelos clientes.
As discussões críticas e reflexivas sobre a qualidade do atendimento prestado
pelos instrutores nas academias, os cuidados que devem ser tomados na escolha por uma
academia e os benefícios da prática de atividades físicas para a saúde também estiveram
presentes no desenvolvimento desse trabalho.
Desse modo, de acordo com Barbosa (2004), a atividade de Modelagem
Matemática em sala de aula deve estimular os alunos a discutirem os conceitos
matemáticos e o papel do conhecimento matemático no contexto de eventos do cotidiano,
de outros saberes/fazeres e de outros campos do conhecimento.
Destaca-se a relevância dessa investigação para o campo de pesquisa de
Modelagem Matemática na Educação Matemática, uma vez que, escassas são as
pesquisas que tratam da abordagem de uma ação pedagógica de Modelagem, no Ensino
Médio conforme uma perspectiva Sociocrítica.
Então, a Modelagem Matemática em sala de aula é uma atividade na qual os
alunos são estimulados a discutirem a Matemática e o seu papel no contexto de situações
do cotidiano, de outras ciências e de outros campos do conhecimento (BARBOSA, 2004).
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Nesse estudo, ao se referir sobre a modelagem como uma ação pedagógica para o
processo de ensino e aprendizagem de Análise Combinatória, essa pesquisa ganhou maior
relevância no campo de pesquisa em Educação Matemática, uma vez que são raras as
investigações que abordam, de uma maneira abrangente, essa temática.
Por exemplo, na pesquisa bibliográfica realizada no banco de teses da capes em
Março de 2018 e, repetida em Setembro de 2019, a procura de resumo de dissertações e
teses que discutissem o tema dessa pesquisa sob as palavras-chave relacionadas como,
por exemplo; Modelagem Matemática, Ensino de Análise Combinatória e Educação
Matemática; foi encontrado apenas o registro de uma pesquisa conduzida por Brumano
(2014), que abordou essas temáticas numa prática de modelagem em que os participantes
analisaram o funcionamento de um restaurante self–service.
Dessa maneira, Rosa (2010) argumenta que, na ação pedagógica da Modelagem
Matemática para o processo de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos tem
relevância no resultado das relações dos alunos com o seu ambiente por intermédio de
professores que buscam mediar o desenvolvimento dessa prática escolar.
Com referência ao conhecimento combinatório na docência, o resultado dos
estudos conduzidos por Alves (2012), Ambrozi (2017), Sabo (2010) e Santos (2011)
apontam críticas sobre a maneira como os professores se relacionam com os conteúdos
matemáticos da Análise Combinatória no desenvolvimento de suas práticas pedagógicas
de sala de aula. Nesse direcionamento, as dificuldades encontradas pelos professores ao
ensinar os conceitos de Análise Combinatória podem estar relacionadas com a lacuna em
sua formação docente referente ao processo de ensino e aprendizagem desse conteúdo
matemático específico.
Por exemplo, de acordo com Sabo (2010), os tópicos de Análise Combinatória
quando trabalhados em cursos de formação continuada estão relacionados com as
aplicações desses conceitos para a compreensão de tópicos da disciplina de Estatística.
Para Alves (2012), as dificuldades encontradas pelos professores de Matemática no
ensino de conteúdos combinatórios estão fundamentadas na capacidade de possibilitar
que os alunos desenvolvam um raciocínio lógico para interpretar as situações-problema
propostas em sala de aula. Nesse contexto, a aprendizagem desse conceito é desencadeada
de maneira mecânica sem a apreensão conceitual desse conteúdo.
Assim, as escolhas didáticas e pedagógicas realizadas pelos professores ao
ensinarem os conceitos de Análise Combinatória são influenciadas pelas suas
experiências com esses conteúdos em sua formação escolar e, também, durante o seu
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processo formativo. Nesse sentido, é primordial que os cursos de formação de professores
abordem, discutam e construam possibilidades para o processo de ensino e aprendizado
desses conceitos (SABO, 2010).
Nesse contexto, essa investigação mostrou que a experiência de Modelagem
conduzida nesse estudo para o desenvolvimento dos conceitos de Análise Combinatória
pode ser considerada como um referencial didático e pedagógico relevante para que os
professores possam inovar as suas práticas com relação a esse conteúdo matemático.
Nesse direcionamento, buscando compreender as possibilidades do ambiente de
aprendizagem da Modelagem Matemática em diferentes contextos, como, por exemplo,
étnico, social e cultural, visando verificar quais as contribuições da perspectiva
Sociocrítica da Modelagem Matemática na formação de indivíduos empoderados que
lutam por uma sociedade mais justa e igualitária.
Por conseguinte, a investigação proporcionada pela Modelagem Matemática e o
desenvolvimento de seu produto educacional podem contribuir para que os professores e
os leitores interessados nessa temática possam trabalhar com os conceitos combinatórios
de acordo com a perspectiva Sociocrítica da Modelagem Matemática. Nesse contexto, é
necessário que esses professores assumam o papel de mediadores desse processo para
auxiliar os alunos a se tornaram cidadãos críticos, reflexivos e atuantes na sociedade.
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ANEXO 01

AUTORIZAÇÃO DA ESCOLA

Autorizo os Professores Ticiano Azevedo Bastos (Orientando) e Dr. Milton Rosa
(Orientador) do Mestrado Profissional em Educação Matemática da UFOP a realizarem
a pesquisa intitulada Modelagem na Educação Matemática para o desenvolvimento de
conceitos de Análise Combinatória com os alunos da turma do 2º ano do Ensino Médio,
de acordo com as tarefas e atividades previstas no projeto de pesquisa.

_____________________, Minas Gerais, _______de __________ de 2018.

___________________________________________________
Assinatura
Diretora
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ANEXO 02
AUTORIZAÇÃO DA ACADEMIA
Autorizo os Professores Ticiano Azevedo Bastos (Orientando) e Dr. Milton Rosa
(Orientador) do Mestrado Profissional em Educação Matemática da UFOP a realizarem
a pesquisa intitulada Modelagem na Educação Matemática para o desenvolvimento de
conceitos de Análise Combinatória com os alunos da turma do 2º ano do Ensino Médio,
de acordo com as tarefas e atividades previstas no projeto de pesquisa.

_________________, Minas Gerais, _______de __________ de 2018.

___________________________________________________
Assinatura
Instrutor responsável pela academia e/ou proprietário
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ANEXO 03

AUTORIZAÇÃO DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEL PARA A VISITA DO(A)
ALUNO(A) À ACADEMIA DA CIDADE
Eu, ___________________________________________________________________,
portador(a) da cédula de identidade RG nº ________________________________,
residente na rua(avenida) __________________________________________________,
nº ___________bairro _________________________, CEP _____________________,
no município de _______________________, Minas Gerais, AUTORIZO o(a)
meu(minha)

filho(a)

________________________________________________________________

a

participar da visita a academia de nome _____________________________________
situada na rua(avenida) ___________________________________________________,
nº

____,

bairro

______________________________

na

cidade

de

______________________________, Minas Gerais, sob a supervisão e deslocamento do
professor-pesquisador

e

do(a)

responsável

_________________________________________.

___________________, Minas Gerais, _______ de __________________ de 2018.

___________________________________________
Assinatura dos pais ou responsáveis
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APÊNDICE 01
Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) para Alunos Menores
Prezado(a) Aluno(a),
Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada Modelagem
na Educação Matemática para o desenvolvimento de conceitos de Análise Combinatória.
O nosso principal objetivo é mostrar como a Modelagem Matemática pode
proporcionar um ambiente de aprendizagem favorável para o aprendizado de conceitos
matemáticos relacionados com a Análise Combinatória quando os participantes
analisarão como ocorre o processo de construção das prescrições de treino nas academias
e buscarão determinar os modelos matemáticos que sejam capazes de traduzir esse
processo na tentativa de prever a quantidade possível de fichas de treino que podem ser
confeccionadas.
Esse trabalho de pesquisa será composto por 4 (quatro) blocos de atividades, cada
uma com 5 (cinco) aulas de 50 minutos e acontecerão na própria escola no período de
quatro meses, 1 (uma) vez por semana. Essas atividades serão aplicadas pelo professorpesquisador em sala de aula.
As atividades serão gravadas (áudio e vídeo) para que o professor-pesquisador
possa verificar o desenvolvimento da proposta de estudo aqui apresentada. Apesar de as
atividades serem gravadas, a sua identidade será preservada, pois em momento algum os
áudios e vídeos gravados serão divulgados em qualquer tipo de mídia.
Você também responderá dois questionários: a) um inicial que tem como objetivo
traçar o seu perfil geral para obter informações sobre o sexo, o nível econômico, bem
como sobre a sua relação com a matemática e b) outro final que visa identificar a sua
percepção sobre a presença dos conceitos de Análise Combinatória no cotidiano.
O foco das gravações será garantir a coleta de dados sem perdas de informações,
por parte dos pesquisadores, durante sua participação e de seus colegas nas atividades
propostas.
A sua colaboração é totalmente voluntária, pois a qualquer momento você poderá
desistir de participar desse estudo, sem qualquer prejuízo ou penalidade para a sua
participação nas atividades de sala de aula. A qualquer momento, você também poderá
retirar o seu consentimento ou interromper a sua participação neste estudo.
Garantiremos também o sigilo do nome da escola, bem como o anonimato de sua
identidade, pois as informações que você fornecer não serão associadas com o seu nome
e nem ao nome da escola em nenhum documento resultante dessa pesquisa.
Todos os registros e documentos produzidos na realização dessa pesquisa ficarão
guardados sob a responsabilidade do professor-orientador Dr. Milton Rosa em sua sala
de trabalho, na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) onde ficará trancado em
arquivo físico de aço apropriado para esse fim pelo prazo de cinco anos, quando serão
incinerados. Esses materiais apenas serão consultados por pessoas diretamente envolvidas
nesse estudo.

399
Como as atividades serão elaboradas e realizadas de acordo com cronograma da
escola, você não será prejudicado em relação ao estudo do conteúdo matemático
determinado pela escola.
Os riscos que poderão ocorrer no desenvolvimento desta etapa da pesquisa estão
relacionados com o manuseio de materiais escolares tais como lápis, canetas e
computador e com o uso de ferramentas simples.
Esses riscos serão minimizados por meio da observação e da orientação do
professor-pesquisador e do professor-orientador desse projeto de pesquisa para que esse
manejo seja realizado com segurança.
Você também participará de uma visita às academias da cidade, com o objetivo
de buscar informações sobre como acontece o processo de construção das prescrições de
treino nas academias, desde o momento que um indivíduo procura uma academia até o
funcionamento do treino.
A visita às academias acontecerá no turno vespertino, que é extraturno às aulas,
para que você não seja prejudicado(a) em sua participação às aulas e, também, não
incomode o funcionamento das academias, uma vez que, geralmente, a demanda de
alunos em treinamento no horário vespertino é reduzido. Será agendado junto aos grupos
de alunos e com o(a) responsável representante dos pais para que a visita seja realizada
em um dia útil da semana.
No que se refere ao seu transporte é importante esclarecer que: a) o seu
deslocamento para as academias será realizado por meio de dois carros, sendo um deles
de propriedade do professor-pesquisador, que será responsável por acompanhar, levar e
buscar 3 (três) alunos e b) será solicitado a um dos pais e/ou responsáveis para buscar e
levar os outros 2 (dois) alunos e acompanhá-los na visita juntamente com o professorpesquisador.
O professor-pesquisador, o(a) responsável representante dos pais e os alunos se
encontrarão na recepção da escola e partirão juntos para a academia de destino. Para a sua
melhor segurança, será solicitado que você se acomode no banco traseiro do veículo e
que utilize o cinto de segurança. É importante ressaltar que a visita às academias ocorrerá
das 14 horas às 16 horas, portanto, com duas horas de duração.
Caso ocorra algum incômodo durante a condução desta pesquisa e você sinta-se
cansado(a) ou desanimado(a) com relação à realização das tarefas propostas neste projeto,
as mesmas serão paralisadas até que você se sinta à vontade para a sua continuidade.
Procuraremos propiciar situações de aprendizagem em um ambiente de convívio
agradável e respeitoso, para que você se sinta valorizado(a) e à vontade para se expressar,
bem como estimulado(a) para participar das atividades propostas.
Essa pesquisa poderá auxiliar você na aprendizagem de conteúdos matemáticos
relacionados com a Análise Combinatória por meio da utilização da Modelagem
Matemática, que se trata de um processo pedagógico diferenciado, que vem sendo
utilizado cada vez mais no campo da Educação Matemática podendo tornar as aulas mais
atraentes e interessantes.
Como o professor-pesquisador e o seu professor-orientador providenciarão todos
os materiais necessários para a realização dessa pesquisa, você não terá gastos com a
realização deste estudo, que será de responsabilidade do professor- pesquisador e de seu
orientador.
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Caso você venha a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua participação
nessa pesquisa, você terá o direito à assistência integral e à indenização por parte do
professor-pesquisador e de seu professor-orientador, no que se refere às complicações
decorrentes desse estudo.
Para esclarecimentos de quaisquer dúvidas, o endereço para contato com o Comitê
de Ética em Pesquisa (CEP/UFOP) é Centro de Convergência, Campus Universitário Morro do Cruzeiro, Universidade Federal de Ouro Preto, CEP: 35400-000, Ouro Preto,
Minas Gerais, Brasil telefone: (31)3559-1368, e-mail: cep@propp.ufop.br, homepage:
http://comitedeetica.ufop.br/.
_______________________________________________
Pesquisador Responsável
Orientador: Prof. Dr. Milton Rosa
Centro de Educação a Distância – CEAD / UFOP
Fones: (31) 3559-1445 / e-mail: milton.rosa@ufop.edu.br

_______________________________________________
Orientando: Ticiano Azevedo Bastos
Endereço: Rua Vinte, 194 Bairro: Ilha dos Araújos. Governador Valadares. MG.
Telefone: (33) 988047993 / e-mail: ticianogvmg@gmail.com
Para ser preenchido pelo(a) aluno(a)
Eu,_____________________________________________________, autorizo a minha
participação nesta pesquisa com a utilização de todos os dados que possam servir para os
fins da pesquisa da qual estou contribuindo.
Concordo com a gravação de vídeo e áudio: [ ] SIM

[ ] NÃO

_______________, Minas Gerais, ___ de __________ de 2018
__________________________________________________________
Assinatura do(a) aluno(a)
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APÊNDICE 02

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para os Pais dos Alunos
Menores
Prezados Pais,

Seu(sua) filho(a) está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada
Modelagem na Educação Matemática para o desenvolvimento de conceitos de Análise
Combinatória.
O nosso principal objetivo é mostrar como a Modelagem Matemática pode
proporcionar um ambiente de aprendizagem favorável para o aprendizado de conceitos
matemáticos relacionados com a Análise Combinatória quando esses são aplicados pelos
alunos, por meio de modelos matemáticos para a compreensão da confecção das fichas
de treino das academias, eles serão capazes de inferir os conceitos matemáticos de Análise
Combinatória no entendimento desses modelos.
Esse trabalho de pesquisa será composto por 4 (quatro) blocos de atividades, cada
uma com 5 (cinco) aulas de 50 minutos e acontecerão na própria escola no período de
quatro meses, 1 (uma) vez por semana. Essas atividades serão aplicadas pelo professorpesquisador em sala de aula.
As atividades serão gravadas (áudio e vídeo) para que o professor-pesquisador
possa verificar o desenvolvimento da proposta de estudo aqui apresentada. Apesar de as
atividades serem gravadas, a identidade de seu(sua) filho(a) será preservada, pois em
momento algum os áudios e vídeos gravados serão divulgados em qualquer tipo de mídia.
O foco das gravações será garantir a coleta de dados sem perda de informações,
por parte dos pesquisadores, durante a participação do seu(sua) filho(a) e de seus colegas
nas atividades propostas.
O seu(sua) filho(a) também responderá dois questionários: a) um inicial que tem
como objetivo traçar o seu perfil geral para obter informações sobre o sexo, o nível
econômico, bem como sobre a sua relação com a matemática e b) outro final que visa
identificar a sua percepção sobre a presença dos conceitos de Análise Combinatória no
cotidiano.
A colaboração de seu(sua) filho(a) é totalmente voluntária, pois a qualquer
momento ele(a) poderá desistir de participar desse estudo, sem qualquer prejuízo ou
penalidade para a sua participação nas atividades de sala de aula.
A qualquer momento, você também poderá retirar o seu consentimento ou
interromper a participação de seu(sua) filho(a) neste estudo. Garantiremos o sigilo do
nome da escola, bem como o anonimato da identidade de seu(sua) filho(a), pois as
informações que ele(a) fornecer não serão associadas com o seu nome e com o nome da
escola em nenhum documento resultante dessa pesquisa.
Todos os registros e documentos produzidos na realização dessa pesquisa ficarão
guardados sob responsabilidade do professor-orientador Dr. Milton Rosa em sua sala de
trabalho, na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) onde ficará trancado em arquivo
físico de aço apropriado para esse fim pelo prazo de cinco anos, quando serão incinerados.

402
Esses materiais apenas serão consultados por pessoas diretamente envolvidas nesse
estudo.
Como as atividades serão elaboradas e realizadas de acordo com cronograma da
escola, o(a) seu(sua) filho(a) não será prejudicado(a) em relação ao estudo do conteúdo
matemático determinado pela escola.
Os riscos que poderão ocorrer no desenvolvimento desta etapa da pesquisa estão
relacionados com o manuseio de materiais escolares tais como lápis, canetas e
computador.
Esses riscos serão minimizados por meio da observação e da orientação do
professor-pesquisador e do professor-orientador desse projeto de pesquisa para que esse
manejo seja realizado com segurança.
Seu(sua) filho(a) também participará de uma visita às academias, que terá como
objetivo buscar informações sobre como ocorre o processo de construção das prescrições
de treino nas academias, desde o momento que um indivíduo procura uma academia até
o funcionamento do treino.
A visita às academias acontecerá no turno vespertino, que é extraturno às aulas,
para que o(a) seu(sua) filho(a) não seja prejudicado(a) em sua participação às aulas e,
também, não incomode o funcionamento das academias, uma vez que, geralmente, a
demanda de alunos em treinamento no horário vespertino é reduzido. Será agendado junto
aos grupos de alunos e com o(a) responsável representante dos pais para que a visita seja
realizada em um dia útil da semana.
No que se refere ao transporte do seu(sua) filho(a) é importante esclarecer que: a)
o deslocamento dos alunos para as academias será realizado por meio de dois carros,
sendo um deles de propriedade do professor-pesquisador, que será responsável por
acompanhar, levar e buscar 3 (três) alunos e b) será solicitado a um dos pais e/ou
responsáveis para buscar e levar os outros 2 (dois) alunos e acompanhá-los na visita
juntamente com o professor-pesquisador.
O professor-pesquisador, o(a) responsável representante dos pais e os alunos se
encontrarão na recepção da escola e partirão juntos para a academia de destino. Para uma
melhor segurança dos alunos será solicitado que se acomodem no banco traseiro dos
veículos e que todos utilizem o cinto de segurança. É importante ressaltar que a visita às
academias ocorrerá das 14 horas às 16 horas, portanto, com duas horas de duração.
Caso ocorra algum incômodo durante a condução desta pesquisa e seu(sua)
filho(a) sinta-se cansado(a) ou desanimado(a) com relação à realização das tarefas
propostas neste projeto, as mesmas serão paralisadas até o que ele(a) sinta-se à vontade
para a sua continuidade.
Procuraremos propiciar situações de aprendizagem em um ambiente de convívio
agradável e respeitoso, para que seu(sua) filho(a) se sinta valorizado(a) e à vontade para
se expressar, bem como estimulado(a) para participar das atividades propostas.
Essa pesquisa poderá auxiliar seu(sua) filho(a) na aprendizagem de conteúdos
matemáticos por meio da utilização da Modelagem Matemática, que se trata de um
processo pedagógico diferenciado, que vem sendo utilizado cada vez mais no campo da
Educação Matemática podendo tornar as aulas mais atraentes e interessantes.
Como a professor-pesquisador e o seu professor-orientador providenciarão todos
os materiais necessários para a realização dessa pesquisa, nem vocês e nem o seu(sua)
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filho(a) terão gastos com a realização deste estudo, que será de responsabilidade do
professor- pesquisador e de seu orientador.
Caso o(a) seu(sua) filho(a) venha a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua
participação nessa pesquisa, ele(a) tem o direito à assistência integral e à indenização por
parte do professor-pesquisador e do professor-orientador, no que se refere às
complicações decorrentes desse estudo.
Para esclarecimentos de quaisquer dúvidas, o endereço para contato com o Comitê
de Ética em Pesquisa (CEP/UFOP) é Centro de Convergência, Campus Universitário Morro do Cruzeiro, Universidade Federal de Ouro Preto, CEP: 35400-000, Ouro Preto,
Minas Gerais, Brasil telefone: (31)3559-1368, e-mail: cep@propp.ufop.br, homepage:
http://comitedeetica.ufop.br/.
_______________________________________________
Pesquisador Responsável
Orientador: Prof. Dr. Milton Rosa
Centro de Educação a Distância – CEAD / UFOP
Fones: (31) 3559-1445 / e-mail: milton.rosa@ufop.edu.br
_______________________________________________
Orientando: Ticiano Azevedo Bastos
Endereço: Rua Vinte, 194 Bairro: Ilha dos Araújos. Governador Valadares. MG.
Telefone: (33) 988047993 / e-mail: ticianogvmg@gmail.com
Para ser preenchido pelos pais ou responsáveis do(a) aluno(a)
Eu,
________________________________________________________________,
pai(mãe)
do
aluno(a),
______________________________________________________________, autorizo o
meu(minha) filho(a) a participar desta pesquisa com a utilização de todos os dados que
possam servir para os fins da pesquisa da qual meu(minha) filho(a) está contribuindo.
Concordo com a gravação de vídeo e áudio: [ ] SIM

[ ] NÃO

__________________, Minas Gerais, ___ de __________ de 2018.
_______________________________________________
Assinatura dos pais ou responsáveis do(a) aluno(a)
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APÊNDICE 03
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para o Professor de
Educação Física

Prezado Professor,
Você está sendo convidado para participar da pesquisa intitulada: Modelagem na
Educação Matemática para o desenvolvimento de conceitos de Análise Combinatória por
meio de uma entrevista semiestruturada que será conduzida no dia 13 de Novembro de
2018 com V.Sa. A entrevista tem como objetivo verificar como ocorre a construção das
prescrições de treino nas academias, bem como verificar se, na formação de professores
de Educação Física, existe também o desenvolvimento do conhecimento matemático,
especificadamente, sobre o estudo dos conceitos de Análise Combinatória.
Continuando, o principal objetivo desse projeto é mostrar como a Modelagem
Matemática pode proporcionar um ambiente de aprendizagem favorável para o
aprendizado de conceitos matemáticos relacionados com a Análise Combinatória quando
os participantes analisarão como ocorre o processo de construção das prescrições de
treino nas academias e buscarão determinar os modelos matemáticos que sejam capazes
de traduzir esse processo na tentativa de prever a quantidade possível de fichas de treino
que podem ser confeccionadas.
Esse trabalho de pesquisa será composto por 4 (quatro) blocos de atividades, cada
uma com 5 (cinco) aulas de 50 minutos e acontecerão na própria escola no período de
cinco meses, 1 (uma) vez por semana. Essas atividades serão aplicadas pelo professorpesquisador em sala de aula.
A entrevista será gravada em áudio para que o professor-pesquisador possa
verificar como ocorre a construção das prescrições de treino nas academias, bem como
verificar se, na formação de professores de Educação Física, existe também o
desenvolvimento do conhecimento matemático, especificadamente, sobre o estudo dos
conceitos de Análise Combinatória.
O foco da gravação em áudio será garantir a coleta de dados sem perda de
informações, por parte dos pesquisadores, durante a participação de V.Sa. nessa
entrevista. Contudo, apesar de que a entrevista seja gravada em áudio, a identidade de
V.Sa. será preservada, pois em momento algum o áudio gravado será divulgado em
qualquer tipo de mídia.
A sua colaboração é totalmente voluntária, pois a qualquer momento você poderá
desistir de participar da entrevista. Garantiremos o anonimato de sua identidade, pois as
informações que V.Sa. fornecer não serão associadas com o seu nome em nenhum
documento resultante dessa pesquisa.
Informamos que não há riscos ou desconfortos previstos para a sua participação
nesse projeto durante a realização da entrevista. Contudo, caso ocorra algum incômodo
ou constrangimento durante a condução dessa atividade colocamo-nos à sua disposição
para que possamos esclarecê-los e/ou minimizá-las.
Todos os registros e documentos produzidos na realização dessa pesquisa ficarão
guardados sob nossa responsabilidade do professor-orientador Dr. Milton Rosa em sua
sala de trabalho, onde ficará trancado em arquivo físico de aço apropriado para esse fim
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pelo prazo de cinco anos, quando será incinerado. Esses materiais apenas serão
consultados por pessoas diretamente envolvidas nesse estudo.
Como o professor-pesquisador e o seu professor orientador providenciarão todos
os materiais necessários para a realização dessa pesquisa, você não terá gastos com a
realização deste estudo.
Caso V.Sa. venha a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua participação
nessa pesquisa, você tem o direito à assistência integral e à indenização por parte do
professor-pesquisador e do professor orientador, no que se refere às complicações
decorrentes desse estudo.
Para esclarecimentos de quaisquer dúvidas, o endereço para contato com o Comitê
de Ética em Pesquisa (CEP/UFOP) é Centro de Convergência, Campus Universitário Morro do Cruzeiro, Universidade Federal de Ouro Preto, CEP: 35400-000, Ouro Preto,
Minas Gerais, Brasil telefone: (31)3559-1368, e-mail: cep@propp.ufop.br, homepage:
http://comitedeetica.ufop.br/.
_______________________________________________
Pesquisador Responsável
Orientador: Prof. Dr. Milton Rosa
Centro de Educação a Distância – CEAD / UFOP
Fones: (31) 3559-1445 / e-mail: milton.rosa@ufop.edu.br
_______________________________________________
Orientando: Ticiano Azevedo Bastos
Endereço: Rua Vinte, 194 Bairro: Ilha dos Araújos. Governador Valadares. MG.
Telefone: (33) 988047993 / e-mail: ticianogvmg@gmail.com
Para ser preenchido pelo professor
Eu, ____________________________________________________________, autorizo
a minha participação nessa pesquisa com a utilização de todos os dados que possam servir
para os fins dessa investigação na qual estou contribuindo.
Concordo com a gravação de áudio: [ ] SIM

[ ] NÃO

______________, Minas Gerais, ___ de __________ de 2018.
_______________________________________________
Assinatura do Professor
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APÊNDICE 04
QUESTIONÁRIO INICIAL PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES

Aluno(a): ______________________________________________________________
1) Idade: _____________________

Sexo:

(

) Feminino

(

) Masculino

2) Renda familiar em Reais:
( ) Até 954,00

( ) De 955,00 a 1.500,00

( ) 1.501,00 a 2.500,00

( ) 2501,00 a

4300,00 ( ) Mais de 4.300,00.

3) Qual(ais) motivo(s) o(a) levaram a escolher esta escola para cursar o Ensino Médio?
______________________________________________________________________

4) Você gosta de estudar Matemática? ______Explique a sua resposta.
______________________________________________________________________

5) Especificar os conteúdos da disciplina Matemática que você gostou de estudar no
Ensino Fundamental e até o momento no Ensino Médio.
______________________________________________________________________
Explique a sua resposta.
______________________________________________________________________
6) Quando você estudou os conteúdos de Matemática, realizou alguma atividade
extraclasse? ______________________ Explique a sua resposta.
______________________________________________________________________
7) Explique se você tem facilidade para resolver problemas matemáticos.
______________________________________________________________________

8) Explique se os conteúdos de matemática são importantes para a realização das tarefas
do dia a dia. Quais tarefas?
______________________________________________________________________

9) Quais os conteúdos matemáticos que você considera mais difíceis? Explique.
______________________________________________________________________
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10) Quais são os conteúdos de matemática que você considera mais fáceis? Explique.
______________________________________________________________________

11) Qual(ais) são o(s) conteúdo(s) de Matemática já estudado(s) que você menos gostou
e por quê?
______________________________________________________________________

12) Qual a sua opinião sobre trabalhos em grupo? Explique.
______________________________________________________________________

13) Você gosta de esportes? Quais? Explique.
______________________________________________________________________

14) Você frequenta academias? Explique a sua resposta.
______________________________________________________________________

15) O que você observa com relação às fichas de treino (prescrição dos treinos)? Explique
a sua resposta
______________________________________________________________________

16) Você acha que a Matemática está presente na prática de atividades físicas? Explique.
______________________________________________________________________

17) Após um atropelamento no centro da cidade de Governador Valadares, a polícia e o
SAMU foram chamados pelos que ali passavam e presenciaram o fato. O causador do
acidente não parou para socorrer a vítima e evadiu-se do local.
Algumas testemunhas conseguiram anotar parte da placa do veículo e repassaram as
informações à autoridade policial.
As informações repassadas foram:
•

A parte literal da placa é POM.

•

Na parte numérica (composta por 4 números) não há dígitos repetidos, o
último dígito é par, o primeiro dígito é 6 e o terceiro é 1.

Sendo assim, após análise, os policiais identificaram que o número de veículos suspeito
é igual a ________? (Registre a sua estratégia e explique a sua resposta)
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

18) Visando melhorar a segurança dos seus clientes, um banco mudou o seu antigo
sistema de senhas para um novo modelo de dois blocos de senhas. O primeiro bloco é
formado por 4 algarismos distintos e o segundo bloco formado por 3 letras distintas. Dessa
forma, o número total de senhas diferentes nesse novo sistema é? Explique a sua resolução
e a sua resposta.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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APÊNDICE 05
QUESTIONÁRIO FINAL PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES
1) Explique se os conteúdos relacionados com a Análise Combinatória foram importantes
para a realização das tarefas com as fichas de treino das academias. Descreva quais foram
esses conteúdos.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2) Os blocos de atividades realizados contribuíram para o entendimento dos conceitos de
Análise Combinatória? Explique
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3) Para você, quais foram as contribuições da visita às academias e análise das prescrições
de treino para a aprendizagem do conteúdo de Análise Combinatória? Detalhe sua
resposta.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4) Como você descreve a experiência de trabalhar em grupo no decorrer dos blocos de
atividades propostos? Descreva detalhadamente a sua resposta.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5) Você consegue pensar em situações-problema cotidianas que envolvam os conceitos
de Análise Combinatória e que poderiam ser resolvidas aplicando os conceitos estudados?
Descreva-as.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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6) O trabalho desenvolvido nos blocos de atividades contribuiu para uma mudança na sua
maneira de perceber a matemática em sua vida diária? Explique.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7) Como você avalia o trabalho realizado ao longo dos blocos de atividades? Na sua
concepção, esse trabalho foi importante para o desenvolvimento de sua criticidade e
reflexão com relação à importância da matemática para a realização de tarefas cotidianas?
Justifique a sua resposta.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

8) Você acha que o trabalho realizado com a análise das prescrições de treino das
academias contribuiu para o seu entendimento do funcionamento da rotina diária de treino
de uma academia? Comente como a Análise Combinatória auxiliou você no
desenvolvimento dessa percepção.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

9) Após as experiências vivenciadas no trabalho realizado, quais os cuidados que você
teria ao procurar uma academia de treino? Explique como a Análise Combinatória poderá
auxiliar você nessa tomada de decisão.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
10) Qual a sua sugestão para um melhor funcionamento do rodízio de aparelhos no
momento dos treinos nas academias? Explique qual é a relação do rodízio de aparelhos
proposto com a Análise Combinatória.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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11) Você percebeu a presença do conhecimento matemático no universo das academias?
Comente como essa presença ocorre.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

12) Para você, quais foram os pontos positivos dessa experiência vivida? Comente a sua
resposta.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

13) Você gostaria de vivenciar mais experiências como essas nas aulas de matemática?
Explique.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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APÊNDICE 06
ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
FÍSICA PARTICIPANTE

1) Baseado na sua experiência profissional, o senhor poderia descrever como acontece o
processo de construção das fichas de treino (prescrições de treino) nas academias?

2) O senhor acredita que há critério e cuidado das academias da nossa região na confecção
dessas prescrições de treino?

3) Há algum tipo de fiscalização efetiva de algum órgão regulamentador específico nas
academias da nossa região?

4) Para o senhor, quais as principais variáveis que devem ser levadas em consideração na
confecção das prescrições de treino?

5) No curso de educação física, em que momento e de que forma é trabalhado com os
estudantes os conhecimentos necessários que devem ser utilizados para a confecção
dessas prescrições de treino?

6) No curso de educação física dessa universidade, os alunos estudam alguma disciplina
de matemática? Existe alguma disciplina no curso que se desenvolve os conceitos de
Análise Combinatória?

7) O senhor no seu processo de formação profissional como educador físico, teve algum
contato com o conhecimento matemático?

8) O senhor utiliza conceitos matemáticos para a confecção das fichas de treino? Se sim,
como? Se não, por quê?
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APÊNDICE 07
BLOCOS DE ATIVIDADES PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES

Os blocos de atividades propostos para a realização do trabalho de campo desse
estudo têm o objetivo de contribuir com a formação crítica e reflexiva de seus alunos
participantes, tem como ponto de partida o desenvolvimento de uma sondagem a respeito
do pensamento combinatório adquirido pelos alunos no decorrer de sua caminhada
escolar e de suas vivências diárias.
Assim, os blocos de atividades de 2 a 4, têm como objetivo principal, num
contexto de ensino direcionado para a eficiência sociocrítica, contribuir para que os
alunos participantes desse estudo vivenciem uma experiência por meio da realização de
atividades de Modelagem Matemática, que visa possibilitar o reconhecimento da
presença dos conhecimentos matemáticos de Análise Combinatória nas prescrições de
treino das diversas modalidades de treinamento físico nas academias.
Bloco de Atividades 1: Fase inicial – preparação da modelagem
•

Atividade escrita e individual para verificar o conhecimento tácito dos alunos
sobre Análise Combinatória.
o Três aulas de cinquenta minutos cada.

•

Realizar uma pesquisa individual sobre o que é Análise Combinatória.
o

Entregar um roteiro para auxiliar os alunos participantes na execução
dessa tarefa.

o Discutir os resultados dessa pesquisa em uma aula de cinquenta minutos.
•

Sistematização dos conceitos de Análise Combinatória.
o Quatro aulas de cinquenta minutos cada.

Bloco de Atividades 2: Fase intermediária – desenvolvimento da modelagem
•

Solicitar os professores de educação física do Ensino Médio para que em uma de
suas aulas de educação física orientem os alunos participantes e forneçam
informações sobre como é desencadeado o processo de construção das prescrições
das fichas de treino.
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•

Apresentar slides em PowerPoint para auxiliar os alunos participantes na
elaboração do roteiro de entrevista às academias.
o Uma aula de cinquenta minutos.

•

Elaboração em grupos do roteiro para a visita às academias.
o Duas aulas de cinquenta minutos cada.

•

Visita às academias.
o O grupo Esquadrão da Matemática realizará a visita na academia de sua
preferência no dia 24 de Outubro de 2018, das 14:00h até às 15:30h.
o O grupo Hexa realizará a visita realizou a visita a academia de sua
preferência no dia 24 de Outubro de 2018, das 16:00h até às 17:30h.
o O grupo Federal realizará a visita a academia de sua preferência no dia 25
de Outubro de 2018, das 08:30h até às 09:30h.

•

Cada grupo transcreverá o resultado da entrevista e apresentará os seus resultados.
o Duas aulas de cinquenta minutos cada.

•

Criar um grupo fechado no whatsapp para facilitar a comunicação com os alunos
participantes da pesquisa.

Bloco de Atividades 3: Fase intermediária – desenvolvimento da modelagem
•

Atividades escritas em grupos sobre a análise das prescrições das fichas de treino.
o Duas aulas de cinquenta minutos cada.

•

Discussão dos resultados das atividades escritas em grupos sobre a análise das
prescrições das fichas de treino. Dividir a lousa em três partes e solicitar que um
representante de cada grupo registre os seus resultados para a primeira questão.
Comparar os resultados e discutir em busca do modelo ideal para essa questão.
Repetir o procedimento para as demais atividades. Disponibilizar uma folha de
resposta para os alunos participantes realizarem a correção das atividades, se
necessário.
o Duas aulas de cinquenta minutos cada.

•

Atividades escritas em grupos sobre a construção de prescrições das fichas de
treino utilizando os conceitos de Análise Combinatória.
o Uma aula de cinquenta minutos.

•

Produção de vídeos curtos, de duração máxima de três minutos, em duplas, trios
ou em grupos, com comentários dos alunos participantes sobre o que entenderam
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dos vídeos assistidos72 procurando responder as questões norteadoras de acordo
com o roteiro entregue em sala de aula e disponibilizado no grupo do whatsapp.
Bloco de Atividades 4: Fase final – apresentação da modelagem e entrega do relatório
final
•

Entregar um roteiro para auxiliar os alunos participantes na elaboração do
relatório final e na apresentação dos trabalhos.
o Uma aula de cinquenta minutos.

•

Disponibilizar o roteiro no grupo do whatsapp.

•

Os grupos se reunirão para a elaboração do relatório final.
o Uma aula de cinquenta minutos.

•

Convidar os instrutores das academias visitadas, a diretora pedagógica da escola,
a supervisora pedagógica do Ensino Médio, dois professores do Ensino Médio e
o professor de educação física de uma universidade do Vale do Rio Doce para
participarem da banca avaliadora dos trabalhos.

•

Convidar os alunos da 1ª série do Ensino Médio para assistirem à apresentação
dos trabalhos e colaborar como avaliadores das apresentações.

•

Apresentação dos trabalhos de modelagem pelos grupos.
o Três aulas cinquenta minutos.

72

Vídeo 1:Dicas do Laercio - como dividir o treino corretamente para obter bons resultados, Vídeo 2: Dicas
do Laercio - como dividir o treino corretamente para obter bons resultados e Vídeo 3: Dicas do Laercio –
quantas repetições você deve fazer para a hipertrofia.
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APÊNDICE 08
VERIFICANDO O CONHECIMENTO TÁCITO DOS ALUNOS
PARTICIPANTES

1) De quantas maneiras diferentes os amigos João, Paulo, Ricardo e Ana podem sentar
em um banco para tirar uma foto? Explique a sua resolução.
______________________________________________________________________
2) Em uma competição de xadrez existem 8 jogadores. De quantas formas diferentes
poderá ser formado o pódio (primeiro, segundo e terceiro lugares)? Explique a sua
resolução.
______________________________________________________________________
3) Uma lanchonete tem uma promoção de combo com preço reduzido em que o cliente
pode escolher 4 tipos diferentes de sanduíches, 3 tipos de bebida e 2 tipos de sobremesa.
Quantos combos diferentes os clientes podem montar? Explique a sua resolução.
______________________________________________________________________
4) Quantas duplas podemos formar com os 6 alunos de uma turma? Explique a sua
resolução.
______________________________________________________________________
5) Paulo vai criar uma senha eletrônica para o seu cartão bancário, com 4 algarismos. Ele
resolveu utilizar os algarismos da data de aniversário de sua namorada: 12/12.
Faça uma lista com todas as possíveis senhas que Paulo pode criar com o critério
estabelecido. Conte o número de senhas e indique uma operação que poderia,
antecipadamente, fornecer o total de possíveis senhas. Explique o seu processo de
resolução.
______________________________________________________________________
6) Ao abrir seu armário pela manhã, Simone encontrou
✓ 2 pares de tênis: T1 e T2;
✓ 2 calças jeans: J1 e J2;
✓ 3 camisetas: C1, C2 e C3.
De quantas formas diferentes ela pode escolher um conjunto tênis-jeans-camiseta para ir
a uma balada? Explique a sua resolução.
______________________________________________________________________
7) O professor de Matemática aplicou uma prova com 10 questões do tipo
verdadeiro/falso. Ele deu uma dica: havia 4 respostas V (verdadeiro) e 6 respostas
F(falso). Quantos são os possíveis gabaritos da prova? Explique a sua resolução.
______________________________________________________________________
8) Em uma corrida, em que todos os participantes têm a mesma chance, há 72
possibilidades para a definição dos classificados em primeiro e em segundo lugar. De
acordo com as informações dadas, quantos são os participantes dessa corrida? Explique
a sua resolução.
______________________________________________________________________
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9) Em uma festa há 5 pessoas. Cada uma delas cumprimenta todas as outras, uma única
vez. Qual é o total de cumprimentos? Explique a sua resolução.
______________________________________________________________________
10) Tenho sete amigos e quero convidar 4 deles para a festa do meu aniversário. Quantas
alternativas eu tenho para fazer esse convite?
______________________________________________________________________
11) Quantos segmentos obtemos ligando todos os pontos abaixo? Explique a sua
resolução.

______________________________________________________________________
12) Entre os segmentos traçados na questão anterior, quantos são diagonais do hexágono?
Explique a sua resposta.
______________________________________________________________________
13) A figura mostra duas retas r e s, paralelas entre si. Sobre r, marcamos 3 pontos e sobre
s, 2 pontos. Quantos triângulos podemos formar com vértices nesses pontos?
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APÊNDICE 09
ROTEIRO PARA A PESQUISA PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES

Prezado(a) Aluno(a),

Nessa etapa do trabalho você está sendo convidado a fazer uma pesquisa sobre o
que é Análise Combinatória. A pesquisa deverá ser feita em folha separada A4 e deverá
ser entregue na aula do dia ___/___/ 2018. Seja organizado e caprichoso com o seu
trabalho! Para auxiliá-lo(a) na pesquisa organizei um roteiro para ajudá-lo(a).
1. História da Análise Combinatória.
2. Pesquisar sobre os conceitos de Análise Combinatória.
3. A Análise Combinatória no cotidiano.
Sugestões de site
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://www.sbem.com.br/files/viii/pdf/05/1MC17572744800.pdf
https://matematicahistoria.wordpress.com/2017/09/25/origem-da-analisecombinatoria-i/
http://www.ufscar.br/nipem/sites/default/files/Apresenta%25E7%25E3o%20Cri
stiane%2029-05.pdf
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/analise-combinatoria.htm
https://www.clickestudante.com/analise-combinatoria.html
https://www.trevinhodasorte.com.br/noticias-gerais/historia-da-analisecombinatoria.html
https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/resumo-de-matematica-analisecombinatoria/
https://www.todamateria.com.br/analise-combinatoria/
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/analise-combinatoria.htm
https://www.colegioweb.com.br/matematica/o-que-e-analise-combinatoria.html
http://www.blogviche.com.br/2006/08/11/analise-combinatoria/
https://prezi.com/_-g-vikst0km/analise-combinatoria-uma-analise-do-dia-dia/

Bom trabalho!
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APÊNDICE 10
SISTEMATIZANDO CONCEITOS DE ANÁLISE COMBINATÓRIA DOS
ALUNOS PARTICIPANTES
Para facilitar as discussões durante o processo de sistematização dos conceitos,
slides em PowerPoint serão apresentados com questões já resolvidas anteriormente pelos
alunos participantes (Apêndice 08) sem a utilização de fórmulas. O objetivo dessa
sistematização é retomar essas atividades, pois visa provocar os alunos participantes para
resolvê-las com a utilização de alguma das fórmulas de Análise Combinatória,
verificando, assim, a habilidade desenvolvida pelos alunos participantes no processo de
matematização das situações-problema propostas em sala de aula.
Abaixo, os slides para serem apresentados em PowerPoint para os alunos.
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APÊNDICE 11

ALGUMAS SUGESTÕES DE PERGUNTAS PARA A VISITA ÀS ACADEMIAS
PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES
Para auxiliar os alunos participantes na elaboração do questionário para a visita às
academias, um breve roteiro impresso com algumas sugestões de perguntas deve ser
apresentado pelo professor-pesquisador para que possam ser utilizadas ou tomadas como
exemplo pelos alunos participantes durante o processo de formulação dos questionários.
Abaixo, alguns exemplos de sugestões de perguntas que podem ser utilizadas
pelos alunos participantes em sua visita às academias.

Como acontece avaliação inicial quando uma pessoa procura uma academia?
Quais questões são levantadas e consideradas nessa avaliação?
Como é realizada a prescrição de treinamento dessa pessoa após a primeira avaliação?
Quantas opções de aparelhos a academia possui para o treino de cada grupo muscular?
Qual a quantidade de repetição em cada série de exercícios é indicada para cada tipo de
ficha de treino?
Qual é a carga de peso indicada para cada ficha de treino?
Qual a quantidade de exercícios é indicada para cada grupo muscular?
A ficha de treino é indicada para quantos dias de treinamento?
Quais as opções de fichas de treinamento são indicadas de acordo com o tempo de treino
da pessoa?
Na sua formação (profissional de Educação Física) havia alguma disciplina de
matemática no decorrer do curso?
Você acha que o conhecimento matemático é levado em consideração no momento da
prescrição de um treinamento?
Qual o número de instrutores em cada um dos horários de atendimento da academia?
Qual o número de alunos em cada horário de atendimento?
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APÊNDICE 12
ELABORAÇÃO DO ROTEIRO PARA A ENTREVISTA NAS ACADEMIAS
PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES

O professor-pesquisador apresentará no primeiro encontro a ser realizado, com os
participantes do estudo, alguns slides em PowerPoint, que conterá alguns registros da
conversa que terá com o professor de Educação Física participante, que acontecerá
durante uma aula de educação física nas dependências da escola.
Nesse encontro, também serão apresentados alguns exemplos de fichas de treino,
para que os alunos participantes possam conhecer diferentes prescrições de treino.
Essa apresentação terá como objetivo munir esses participantes com os
conhecimentos sobre o universo das academias e relembrar alguns conceitos técnicos do
campo de estudo da educação física, que serão trabalhados pelo professor de Educação
Física que serão fundamentais para a elaboração do questionário para a entrevista nas
academias.
Abaixo, uma cópia dos slides que serão mostrados na apresentação em
PowerPoint que será realizada em sala de aula para os participantes desse estudo.
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APÊNDICE 13
ROTEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA NAS ACADEMIAS PARA
OS ALUNOS PARTICIPANTES

ORIENTAÇÕES

Prezado(a) aluno(a),

Esse roteiro servirá de apoio para a entrevista que o seu grupo realizará na academia
escolhida previamente.
Será necessário que um ou mais componentes do grupo grave a entrevista (utilize o
gravador de celular).
Se organizem em grupo, no que diz respeito a selecionar quem ou quais alunos farão as
perguntas no momento da entrevista e quem serão os responsáveis pela gravação do
áudio.
É importante que os responsáveis pela gravação estejam próximos de quem fará as
perguntas e do entrevistado(a).
Se no momento da entrevista surgirem outras questões, não deixe passar a sua dúvida!

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA
Cada grupo deverá apresentar a transcrição da sua entrevista no dia 29/10/2018 (próxima
segunda-feira).

Como fazer essa transcrição?

1. Escutar o áudio gravado e responder as questões do questionário. Transcreva
também a questões que surgiram durante o diálogo. Para que não acumule o
trabalho em somente um componente do grupo, sugiro que vocês compartilhem a
gravação do áudio entre os componentes do grupo para que todos ajudem no
processo de transcrição.

2. A transcrição deverá ser digitada e impressa. Não será permitido imprimir o
trabalho durante a aula. Se organizem e providenciem a impressão com a
antecedência
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3. Seja caprichoso e organizado! Faça uma capa para o trabalho! Na capa apresente
o nome da academia e o nome do entrevistado além dos componentes do grupo.

Avaliação inicial e prescrição do treino na academia

1) Existe avaliação inicial? Como acontece? É opcional? É grátis? O que é levado em
consideração? Como acontece a avaliação inicial quando uma pessoa procura uma
academia?

2) a) Como é realizada a prescrição de treinamento dessa pessoa após a primeira
avaliação?
b) Como são consideradas as variáveis: volume, frequência semanal e progressão na
construção das prescrições das fichas de treino?
c) Utiliza-se algum estudo para a prescrição dos treinos?
d) Por que séries 3x15? Qual o tempo e a duração da série? Existem outras séries?
e) O que é mais importante, intensidade ou peso?
f) Quando é recomendada a troca da ficha?

Sobre o funcionamento das academias e acompanhamento

3) Qual o objetivo das pessoas que frequentam as academias? Que tipo de público mais
frequenta?

4) a) Inicialmente, existe acompanhamento ao aluno(a) no momento de executar os
movimentos?
b) Qual é o número de instrutores em média em cada horário?
c) Geralmente quais são os horários de pico na academia? Como ela funciona nesses
horários? Há congestionamento? Há revezamento de aparelhos?
d) Como os instrutores lidam com essa situação?
e) Quantas opções de aparelhos a academia possui para o treino de cada grupo muscular?
Sobre o treinamento e a formação do profissional (professor)

5) a) Você estudou matemática na sua formação? Ela é útil no exercício da sua profissão?
Explique.
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b) O conhecimento matemático é considerado ao prescrever o treino?

Outros questionamentos

6) Qual é a média de alunos na academia? E por horário?

7) Qual é a principal diferença entre o acompanhamento com o personal trainer e/ou
sozinho(a). Como isso influencia na prescrição das fichas e dos treinos?

8) Pergunta específica para a academia Órbita: O que é PA?

9) Pergunta específica para a academia Saúde Plena: Qual é o software usado para
prescrever as fichas de treino? E como funciona?

10) Solicitação específica para a academia Corpo e Mente: Pedir uma ficha de treino
como exemplo.
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APÊNDICE 14

PRODUÇÃO DE VÍDEOS CURTOS: SOBRE AS FICHAS DE PRESCRIÇÃO
DE TREINO PELOS ALUNOS PARTICIPANTES
Instruções:
1. Assistam aos vídeos indicados abaixo e respondam as questões sobre cada um
deles.
2. Em dupla, trio ou em grupo (mesmo grupo da visita às academias) produzam
vídeos curtos, de até 3 minutos (vídeo do WhatsApp), comentando o que vocês
entenderam dos vídeos que assistiram.
Ao produzirem os vídeos, procurem responder as questões propostas nessa
atividade.
3. Postem o seu vídeo no grupo até o dia 02/11/18.
Relação de vídeos e questões
Vídeo 1: Dicas do Laercio: a ordem dos exercícios faz a diferença no seu treino
Link: https://www.youtube.com/watch?v=mlU6C9DSiZ0&t=187s
Assistam o vídeo a partir do minuto 00:21 até 04:40.
Questões para serem respondidas e ajudar na produção do vídeo
1) Posso executar os exercícios da minha ficha de treino em qualquer ordem?
Explique utilizando os fundamentos apontados no vídeo. Utilize as suas palavras.
2) Se fosse possível construir as prescrições de treino (fichas de treino) utilizando
apenas os conhecimentos de Análise Combinatória, qual/quais deles seria mais
indicado para a construção dos treinos? Explique a sua resposta.
Vídeo 2: Dicas do Laercio: como dividir o treino corretamente para obter bons
resultados
Link: https://www.youtube.com/watch?v=LPCPA1kEyoo&t=8s
Assistam o vídeo a partir do minuto 00:13 até 08:00.
Questões para serem respondidas e ajudar na produção do vídeo
1) O que você entendeu a respeito da divisão dos treinos? Explique utilizando os
fundamentos apontados no vídeo. Utilize as suas palavras.
2) Qual foi o sistema de treino indicado para a prescrição dos treinos? Explique
utilizando suas palavras.
Vídeo 3: Dicas do Laercio: quantas repetições você deve fazer para a hipertrofia.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=mjDGGzi76Lw&t=18s
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Assista à partir do minuto 00:20 até 05:36.
Questões para serem respondidas e ajudar na produção do vídeo.
1) O que vocês entenderam a respeito do número de repetições que devem ser feitas?
2) Como é abordada a variável progressão no vídeo?
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APÊNDICE 15
ANÁLISE DAS PRESCRIÇÕES DAS FICHAS DE TREINO PELOS ALUNOS
PARTICIPANTES
Aluno(a): ______________________________________________________________

Atividade
Para emagrecer, apenas fazer dieta não é o suficiente. É preciso suar, literalmente,
durante os treinos. E este treino rápido, porém, intenso, irá fazer a diferença!
O coach especializado em emagrecimento, Thomaz Eloi (Cref 088074-GSP), ensina uma
maneira alternativa para realizar um treino de emagrecimento em circuito, que é indicado,
claro, para quem quer definir e perder peso, principalmente, para as pessoas que não têm
muito tempo para ficar na academia. Em um treino rápido, porém, muito eficiente, você
estará trabalhando força, potência, resistência e condicionamento físico. Assim, você
precisará de 10 a 20 minutos para fazê-lo. Quem nunca desejou algo tão eficaz e simples
assim? Bom, nem tão simples, pois você precisará dar uma alta intensidade para o treino
e deverá realizar o treino em 4 (quatro) rounds, sem descanso.
Fonte: https://www.feitodeiridium.com.br/treino-de-emagrecimento-circuito/

Para a execução desse treinamento serão necessários os equipamentos indicados abaixo.
Transport

Bosu

Corda Naval

Bag 10 kg

Escada

O treino em circuito será divido em 4 (quatro) rounds, todos como os mesmos exercícios.
1º exercício.
• 30 segundos de corda naval, de forma a trabalhar intensamente o antebraço, ou 30
segundos de flexão de braço aberta, tocando o peito no chão muito rápido. Sem
pausa para descanso.
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2º exercício.
• 30 segundos na escada. Sem pausa para descanso.
3º exercício.
• 30 segundos de Squat usando a bag ou anilha.
Squats (agachamentos) são os exercícios mais efetivos para malhar seu abdômen,
pernas e glúteos. Eles são inofensivos aos seus joelhos e podem até fortalecê-los!
Fonte: https://www.freeletics.com/pt/blog/posts/exercicios-freeletics-squats/

4º exercício.
• 30 segundos de Mountain Climber no bosu ou diretamente no chão. Executar o
exercício sem pausa e com grande intensidade.

Este é o movimento típico que os alpinistas fazem na parede, só que você vai fazê-lo no
chão. Coloque-se no chão numa posição de prancha, de seguida dobre uma das pernas até
o seu joelho chegar ao nível do peito (tente não rodar a anca para o lado da perna que
mexe, o objetivo é que anca não mexa durante o exercício). Recolha a perna dobrada e
faça o mesmo movimento para a outra perna, faça este movimento para as duas pernas de
uma forma rápida e explosiva durante 20 a 30 segundos.
Fonte: https://corresaltalanca.pt/mountain-climber-exercicio-poderoso/

5º exercício.
• 30 segundos no transport ou esteira em alta intensidade.
Entre os benefícios dessa modalidade de treinamento são destacados a melhora no
condicionamento físico, na resistência, na potência e na força. O tempo máximo de espera
na modalidade de circuito é o tempo levado pelo indivíduo no deslocamento de um
aparelho para o outro.
Atividades
1) O treinamento em circuito consiste em uma série de exercícios dispostos
sequencialmente (em estações), em que os atletas passam pelas estações e executam o
exercício proposto, de acordo com o objetivo específico do treinamento. Desse modo, o
treinamento em circuito pode ter como objetivo o desenvolvimento de um grande número
de qualidades físicas, pois se pode aprimorar tanto a capacidade anaeróbica quanto a
aeróbica, de acordo com o objetivo geral do circuito, e as demais capacidades físicas,
conforme o objetivo específico de cada estação.
Fonte: http://www.educacional.com.br/educacao_fisica/treinamento/treinamento4.asp

Uma academia de pequeno porte deseja oferecer a mesma modalidade de treinamento
para emagrecimento para os seus clientes. Porém, essa academia possui apenas um
aparelho de cada tipo descrito no quadro inicial: transport, corda naval, bag de 10kg,
escada de pequeno porte e bosu.
a) De quantas maneiras essa academia pode organizar esse circuito de treinamento?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
b) Como é possível determinar o total de pessoas que podem ser matriculadas numa
sessão de treinamento em circuito? Explique.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
c) O proprietário dessa academia se propõe a oferecer esse serviço para os seus clientes
em pacotes mensais, sendo dois treinos semanais, que ocorrerão no período de 8 horas às
9 horas da manhã ou das 16 horas às 17 horas, na segunda-feira e sexta-feira de cada
semana.
Determine o número máximo de pessoas que frequentarão essa modalidade por semana.
Considere a possibilidade de lotação máxima em todas as sessões.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2) Uma determinada academia deseja oferecer para os seus clientes essa modalidade de
treinamento em circuito. Considere que essa academia possui os seguintes equipamentos
disponíveis para o desenvolvimento dessa modalidade.
• 2 aparelhos de transport.
• 2 cordas navais.
• 1 bag de 10 kg e uma anilha de 10 kg.
• Duas escadas de porte médio.
• 1 bosu.
Como é possível determinar o número máximo de pessoas que podem ser matriculadas
numa sessão de treinamento em circuito, considerando que ninguém fique ocioso?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3) Um estúdio funcional deseja oferecer aos seus membros essa modalidade de
treinamento em circuito para emagrecimento. Sabendo que entre os equipamentos
disponíveis no estúdio, pode-se contar com um transport, uma bag de 10 kg e uma larga
escada que dá acesso ao andar em que se localiza o estúdio, como é possível determinar
o número de pessoas que podem ser matriculadas em uma dessas sessões de circuito?
Explique.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4) Observe a ficha de treinamento para iniciantes que é oferecido por uma academia da
cidade de Governador Valadares.
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Lista dos equipamentos disponíveis na academia para o treinamento dos grupos
musculares.
• três equipamentos pulley para treinamento de tríceps, bíceps e costas,
• um equipamento articulado para treinamento de tríceps,
• um cavalinho para treinamento de costas,
• três pares de halteres de 2kg a 10kg,
• três pares de anilhas de 3kg a 15 kg
• três barras livres de mesmo peso.
Como se tratam de alunos iniciantes, considere que cada um utilize:
• um haltere de 5 kg para a execução da rosca concentrada (bíceps)
• um par de halteres de 6 kg para a execução da rosca direta (bíceps).
• a PX no treino de costas, significa puxada. Esse exercício também é feito no
pulley.
a) Considerando apenas os treinamentos de segunda-feira, quantas fichas diferentes de
treino podem ser prescritas pelo instrutor dessa academia para os treinos de bíceps e
costas, considerando que não haverá rodízio de aparelhos entre os alunos e que os
exercícios serão executados na ordem que é apresentado na ficha?
Registre todos os seus cálculos.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
b) É possível utilizar algum dos conceitos de Análise Combinatória para resolver a
questão anterior? Explique.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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5) Uma academia possui 5 esteiras e 6 bicicletas para aquecimento e treinamento
cardiorrespiratório. Cinco pessoas chegam a academia e desejam fazer o aquecimento em
um dos aparelhos antes do treino de musculação. Sabendo que no momento, estão
ocupadas 3 esteiras e 2 bicicletas, de quantas maneiras diferentes as cinco pessoas podem
fazer o aquecimento?
Explique.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6) O sistema de treino “Alças Musculares” sugere que o treinamento de musculação seja
dividido da seguinte forma nos quatro primeiros dias da semana.
• 2ª feira: 1º) Peitoral (três exercícios), 2º) Ombro (dois exercícios), 3º) Tríceps
(dois exercícios),
• 3ª feira: Treinamento de Perna (quatro exercícios)
• 4º feira: 1º) Treinamento de Costas (três exercícios), 2º) Posterior de Ombro
(dois exercícios), 3º) Bíceps (dois exercícios) e 4º) Trapézio (um exercício).
• 5ª feira: Treinamento cardiorrespiratório e abdômen.
Se uma academia possui quatro aparelhos para treinamento de peitoral, três para
treinamento de ombro, quatro para treinamento de tríceps, seis aparelhos para treinamento
de perna, quatro para treinamento de costas, dois exclusivos para o treinamento de
posterior de ombro, quatro para bíceps e três para trapézio, determine o número de
prescrições de treino diferentes que podem ser construídas nessa academia na quartafeira.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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APÊNDICE 16
ANÁLISE E ELABORAÇÃO DAS FICHAS DE TREINO PELOS ALUNOS
PARTICIPANTES
Aluno(a):
_____________________________________________________________________
Atividade
O treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT: high-intensity interval
training) é um método cada vez mais usado por pessoas que querem acelerar o
metabolismo, economizar tempo e suar a camisa.
Porém, vejo algumas pessoas realizando HIIT de uma hora ou em dias
consecutivos. Será que essa é uma boa estratégia para a saúde?
O HIIT surgiu como uma estratégia de treino rápido, de 7 a 10 minutos de duração,
realizado em intensidade e esforço máximos. A ideia do método é elevar a frequência
cardíaca de forma rápida por um período curto, seguido de um período breve de descanso.
Você pode realizar esse treinamento em proporções distintas, dependendo do seu
condicionamento físico, de seu objetivo e da intensidade de seu treino; como:
•
•
•

1:1 de exercício e intervalo. Exemplo: 30 segundos de corrida intensa com 30
segundos de pausa.
1:2 de exercício e intervalo. Exemplo: 30 segundos de corrida intensa com 1
minuto de descanso.
1:3 de exercício e intervalo. Exemplo: 30 segundos de corrida intensa com 1
minuto e 30 segundos de recuperação.

O segredo é realizar o máximo de esforço que seu corpo conseguir, seguido de períodos
de descanso proporcionais ao seu treino.
Fonte: https://paolamachado.blogosfera.uol.com.br/2018/11/05/quantas-vezes-por-semana-e-por-quantotempo-devo-fazer-o-treino-hiit/?cmpid=copiaecola

1) Uma academia do centro da cidade de Governador Valadares oferece um treino
intervalado em Esteira HIIT – para emagrecimento.
•
•
•
•

•

Equipamentos necessários: Esteira e aparelho cardio frequencímetro (relógio de
pulso).
Tempo de execução total do exercício: de 30 a 40 minutos.
Intensidade de carga: moderada.
Parâmetros pré-definidos:
o 30 (trinta) segundos de execução na carga alta e 1 (um) minuto na carga
baixa para recuperação.
o Frequência cardíaca máxima: 155 BPM
o Frequência cardíaca mínima: abaixo de 130 BPM
Orientações:
1. Inicialmente 2 (dois) minutos de corrida na esteira em velocidade
moderada para o aquecimento.
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2. Aumentar a velocidade ao longo do tempo até obter a frequência cardíaca
máxima (155 bpm). Memorize essa velocidade.
3. Ao atingir a frequência máxima desejada, permanecer nessa velocidade
por 30 segundos.
4. Diminuir a velocidade da esteira gradativamente até obter o decréscimo
da frequência cardíaca para 130 BPM.
5. Ao atingir a frequência mínima desejada permanecer nessa velocidade por
1 (um) minuto.
Executar do passo 2 ao 5 até completar o tempo máximo de 30 ou 40
minutos de treino.
Fonte: http://www.treinoemfoco.com.br/como-emagrecer/treino-intervalado-em-esteira-hiit/

Considere que em um determinado dia da semana a academia possua somente 4 (quatro)
esteiras livres no período da manhã e que, nesse dia, os amigos João, Paulo, Ricardo,
Alessandra, Roberta e Tiago tenham chegado juntos para realizar o treino. Como não é
possível todos treinarem ao mesmo tempo, determine a quantidade de equipes que podem
ser compostas por esses amigos, considerando o número de esteiras disponíveis.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Você utilizou algum conhecimento de Análise Combinatória para resolver a questão
anterior? Comente a sua resposta.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2) Uma academia situada em um bairro da cidade de Governador Valadares oferece para
os seus alunos de musculação um treino semanal composto pelos seguintes exercícios.
Peito
Supino reto

Supino inclinado

Crossover (no cabo)

Voador

Tríceps
Extensão de Tríceps Sentado

Kickback dos tríceps

Flexões dos tríceps no cabo

Ombro
Elevação frontal com halteres

Elevação lateral com halteres

Remada alta
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Abdômen
Elevação de
pernas em
bancada

Levantamento de
pernas em
suspensão

Flexões em supino reto
(ou no chão)

Flexões em supino
declinado

Pernas
Flexão de pernas
sentado (cadeira
flexora)

Extensões de Pernas
(cadeira extensora)

Pressão de pernas
em ângulo (LegPress)

Elevação de
panturrilha
sentado (banco
panturrilha)

Bíceps
Rosca direta (Barra livre)

Bíceps isolado no Scott

Rosca martelo

Costas
Pulldowns dorsais
na frente

Puxada atrás

Remada sentada

Extensões de
costas (extensor
lombar)
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Trapézio
Encolhimento com halteres

Encolhimento com barra

Relação dos equipamentos disponíveis para os treinos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dois Supinos Retos com as barras
Dois Supinos Inclinados com as barras
Quatro barras livres
Dois Crossover
Dois voadores
Três cadeiras
Três bancos
Dois aparelhos para malhar tríceps
Um banco de Supino declinado
Oito colchões
Duas cadeiras extensoras
Duas cadeiras flexoras
Dois Leg-Press
Dois bancos para treino de panturrilha
Três aparelhos para o treino rosca Scott
Três aparelhos para o treino de costas (pulldowns dorsais na frente e puxada atrás)
Três aparelhos para o treino costas remada sentada
Três aparelhos extensores para malhar a lombar
3 (três) pares de halteres de 2 (dois) a 20 (vinte) quilos
3 (três) pares de anilhas de 1 (um) a 20 (vinte) quilos.

Assim, ao prescrever os treinos de seus alunos, o instrutor responsável por essa academia
organiza os treinos de Peito, Tríceps, Ombro e Abdômen na segunda-feira, quarta-feira e
sexta-feira e os treinos de Pernas, Bíceps, Costas e Trapézio na terça-feira e quinta-feira.
Considere que no horário das 18:00 às 20:00 essa academia possui um público de 200
pessoas malhando no salão de musculação, pergunta-se:
a) É possível que todos os alunos façam esses treinamentos sem que haja revezamento de
aparelhos? Explique.
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Observações:
1) Para o treino de ombro, considere o uso de halteres de 5kg a 8kg e o uso de anilhas de
5kg a 10kg.
2) Para o treino de bíceps, considere o uso de anilhas de 5kg a 15 kg e o uso de halteres
de 8kg a 15 kg.
3) Para o treino de trapézio, considere o uso de halteres de 16kg a 20kg e o uso de anilhas
de 10kg a 20kg.
b) Considere que nesse horário haja superlotação na academia, sendo necessário que os
alunos revezem os aparelhos, o que você sugere para minimizar e/ou resolver esse
problema? Justifique.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
c) Sabendo que essa academia possui 5 (cinco) instrutores para auxiliar os alunos no salão
de musculação, no período considerado, determine a média de alunos por instrutor no
horário considerado.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
d) Tomando como referência o número de instrutores dessa academia e a média de alunos
que cada um deles atende, você acredita ser possível garantir um bom atendimento nessa
academia? Comente.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
e) Baseado nas suas impressões da visita a academia e nas discussões que foram
realizadas em sala após a apresentação das entrevistas com os instrutores de cada uma das
academias, é possível afirmar que o conhecimento matemático de Análise Combinatória
se faz presente no universo das academias? Justifique a sua resposta.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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APÊNDICE 17

ROTEIRO PARA A ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL PELOS
ALUNOS PARTICIPANTES
Prezado(a) aluno(a),

Estamos chegando na reta final do nosso trabalho. Nessa última etapa, vocês
elaborarão um relatório em grupo que tem como objetivo descrever todas as atividades
realizadas ao longo do nosso trabalho.
Conte as suas vivências no desenvolver dessas atividades, as dificuldades
encontradas e como foi a experiência de trabalhar em grupo.
O relatório da atividade de modelagem deverá conter os seguintes componentes:
1. Verificando o conhecimento Tácito.
No dia 17/09 foi aplicado uma lista de atividades contendo 13 (treze)
questões de Análise Combinatória. Ainda nesse momento não havíamos
falado de nenhum dos conceitos de Análise Combinatória. Nesse sentido,
você utilizou de outras estratégias para a resolução dessas questões que
não foram as fórmulas. Conte como foi essa experiência.
2. Introdução ao tema do projeto.
Escreva o que você aprendeu na pesquisa realizada sobre o que é Análise
Combinatória, a sua história e presença no cotidiano.
Conte também que após esse momento foi realizado a sistematização dos
conceitos a partir do resultado das pesquisas. Descreva com detalhes o que
você aprendeu nesse momento.
3. Sistematizando conceitos.
Conte também que após a apresentação das pesquisas sobre o que é
Análise Combinatória foi realizada a sistematização dos conceitos a partir
do resultado dessas investigações. No dia 22/10/2018 pedi que, em grupo,
vocês resolvessem as questões do livro página 555(26,33), página 559(41),
página 560(45) e página 572(30). Conte como foi resolver essas questões
após essa etapa da sistematização dos conceitos.
4. Levantamento de informações sobre a construção das prescrições de
treino nas academias.
No dia 20/09/2018, os professores de Educação Física trouxeram um
professor universitário para conversar com vocês sobre como funciona os
treinos nas academias e as prescrições dos treinos.
Conte em detalhe como foi esse momento e quais as contribuições desse
encontro na realização da visita as academias.
5. Elaboração do questionário para a visita às academias.
No dia 16/10/2018, em grupos, vocês elaboraram questões para o
questionário da visita as academias. Conte em detalhe como foi esse
momento.
6. Visita às academias.
Conte em detalhes como foi a visita do seu grupo à academia escolhida.
Não se esqueça de escrever o nome da academia e o nome do profissional
entrevistado.
7. Transcrição e apresentação da entrevista.
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Conte como foi essa experiência da transcrição dos resultados da
entrevista e como foi a discussão em sala de aula. O que você aprendeu
desse momento? Conte com detalhes.
8. Análise das prescrições de treino
Nos dias 30/10/2018,05/11/2018, 13/11/2018 e 19/11/2018 em grupo
vocês resolveram um bloco de atividades com questões que envolviam a
análise de prescrições de treino. Conte em detalhes como foi a sua
experiência com essa atividade. Você percebeu a presença do
conhecimento de Análise Combinatória ao resolver essas atividades?
Comente. Descreva também as dificuldades encontradas ao resolver essas
questões.
9. Produção de vídeos.
Nessa etapa do trabalho você foi convidado a assistir três vídeos e produzir
vídeo(s) respondendo a questões sugeridas pelo professor/pesquisador.
Conte em detalhes como foi essa experiência e se ela ajudou na sua
aprendizagem.
10. Reflexão crítica sobre o processo da Modelagem Matemática.
Refletir sobre o que foi aprendido ao longo desse trabalho. As atividades
propostas, discussões em grupo, em sala contribuíram para um olhar
crítico a respeito do funcionamento das academias? Comente em detalhes.
O conhecimento matemático de Análise Combinatória contribuiu para o
desenvolvimento dessa consciência crítica?
11. Considerações Finais.
Escrever algumas considerações para finalizar o projeto, informando o que
você aprendeu nessa atividade e se ela foi importante no seu processo de
aprendizagem.
12. Referência bibliográficas.
Indicar as referências bibliográficas utilizadas ao longo do trabalho.
13. Anexos.
Se houver, pode ser anexado qualquer tipo de material ilustrativo, tais
como tabelas, listas de abreviações, documentos ou parte de documentos
e resultados de pesquisas.
O relatório deverá ser digitado, contendo capa. Seja caprichoso!
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APÊNDICE 18
FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL PELOS ALUNOS PARTICIPANTES E PELO
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARTICIPANTE
Assinale com um “x” o item que melhor descrever a avaliação do grupo segundo os seguintes
critérios
1- Concordo Totalmente; 2 - Concordo Parcialmente; 3 - Não Concordo; 4 - Não sei responder
Grupo: __________________________________________________________
ASPECTOS RELACIONADOS A APRESENTAÇÃO
1. Linguagem utilizada/domínio na apresentação/participação dos participantes
* A linguagem utilizada facilitou o entendimento do trabalho realizado.
* Compreendi com clareza todas as fases do trabalho realizado.
* Todos os componentes do grupo se envolveram na apresentação.
* Cada apresentador demonstrou organização, coerência e coesão em suas falas.
* Os recursos utilizados pelo grupo facilitaram o meu entendimento sobre o trabalho.
2. As atividades desenvolvidas
* Compreendi com clareza os trabalhos realizados nessa pesquisa.
* Os participantes demonstraram que esse trabalho facilitou a aprendizagem do conceito
de Análise Combinatória.
* Compreendi através da apresentação o objetivo da visita às academias.
* O grupo percebeu a presença dos conhecimentos matemáticos na etapa das visitas às
academias.

1

2

3

4

Deixe seu comentário sobre a apresentação do grupo e o que você observou do trabalho realizado por estes alunos.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Nome do(a) avaliador(a): _____________________________________________________
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APÊNDICE 19

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO NA BANCA DE AVALIAÇÃO DOS
RELATÓRIOS FINAIS DE MODELAGEM
O certificado de participação foi entregue para os membros da banca avaliadora
por cinco alunos participantes em agradecimento pelas contribuições no processo de
apresentação dos relatórios finais de modelagem.
É importante destacar que, na data da entrega dos certificados, esse estudo era
intitulado como Modelagem na Educação Matemática para o Desenvolvimento de
Conceitos de Análise Combinatória.
A decisão do professor-pesquisador e de seu orientador de alterar o título desse
estudo foi decorrente das sugestões dadas pela banca de qualificação do Mestrado que
aconteceu no dia 20 de Fevereiro de 2019.

444
APÊNDICE 20

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DE MODELAGEM
MATEMATÍCA PELOS ALUNOS PARTICIPANTES
O certificado de participação nessa pesquisa foi entregue para os alunos
participantes desse estudo pelos membros da banca avaliadora, em agradecimento ao
comprometimento que tiveram nas atividades que foram propostas em sala de aula.
É importante destacar que, na data da entrega dos certificados esse estudo era
intitulado como Modelagem na Educação Matemática para o desenvolvimento de
conceitos de Análise Combinatória.
A decisão do professor-pesquisador e de seu orientador de alterar o título desse
estudo foi decorrente das sugestões dadas pela banca de qualificação do Mestrado que
aconteceu no dia 20 de Fevereiro de 2019.

