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RESUMO 

 

A experiência docente nos leva a buscar alternativas a um modelo tradicional de ensino 

baseado na autoridade do professor e na passividade de alunos, os quais se sentem mais à 

vontade quanto menos são expostos à necessidade de pensar. Inquietos com este quadro e 

inspirados pelos ensinamentos de John Dewey, desenvolvemos uma atividade de 

modelagem matemática (modelagem concebida como a criação de modelos, que se 

fundamentam na adoção de premissas e na formulação de pressupostos), cujo 

encaminhamento em sala foi inspirado no método do caso, encarregando os estudantes / 

modeladores de construírem modelos para atribuir probabilidades aos resultados dos jogos 

das últimas rodadas do campeonato brasileiro de futebol de 2010. O teste desta atividade 

foi realizado entre alunos de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Ouro 

Preto, ao mesmo tempo em que foram disputados os referidos jogos. Além disso, foi 

apresentado o conceito de probabilidade subjetiva e foram encaminhados debates sobre os 

efeitos benéficos e maléficos do mercado de apostas em eventos esportivos, no intuito de 

estimular o juízo de valores por parte dos alunos. Os dados coletados (por meio de 

gravação de áudio, trabalhos escritos e caderno de campo) e analisados pelo método de 

análise de conteúdo fornecem elementos para acreditar que fora criada uma oportunidade 

para que os alunos, em sala de aula, construíssem conhecimento baseado na experiência, 

associado a situações vividas e debatidas no cotidiano. Assim, em adição de pesquisar, 

inferir, justificar e sistematizar suas conclusões os estudantes sentirem-se, ao mesmo 

tempo, dentro da escola e como participantes na cultura de nosso país. Concluímos que o 

uso do método do caso para conduzir a atividade de modelagem foi bem sucedido na 

criação de um ambiente em sala de aula consonante com a educação progressiva como 

concebida por Dewey.  

 

Palavras-chave: Modelagem matemática. Probabilidade subjetiva. Método do caso. 

Educação progressiva. Pensamento reflexivo.  
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ABSTRACT 

 

Teaching experience leads us to seek alternatives to a traditional model of education based 

on the authority of the teacher and the passivity of students, who feel more comfortable the 

less they are exposed to the necessity of thinking. Preoccupied with this situation and 

inspired by the teachings of John Dewey, we developed a mathematical modeling activity 

(modeling conceived as the creation of models founded on the adoption of premises and 

the formulation of assumptions), whose realization in the classroom was inspired by the 

case method, where the students / modelers were responsible for the construction of 

models that assign probabilities to the results of games in the last rounds of the 2010 

Brazilian soccer championship. The activity was tested in an undergraduate class of future 

mathematics teachers at the Federal University of Ouro Preto at the same time that the 

games of the championship were played. In addition, the concept of subjective probability 

was introduced and discussions about the beneficial and harmful effects of betting on 

sporting events were realized in order to stimulate the students’ reflections in relation to 

their values. The data collected (by means of audio recording, written assignments and 

field notebook) and analyzed by the method of content analysis provide evidence to 

believe that an opportunity was created for students, in the classroom, to build knowledge 

based on experiences associated with situations encountered e discussed in daily life. Thus, 

in addition to doing research, making inferences and justifying and systematizing their 

findings, the students felt themselves, at the same time, in school and participating in the 

culture of our country. We conclude that the use of the case method to conduct the 

modeling activity was successful in creating a classroom environment consonant with a 

progressive education as conceived by Dewey. 

 

Keywords: Mathematical modeling. Subjective probability. Case method. Progressive 

education. Reflective thinking. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

“Os homens ainda querem o apoio do dogma, das crenças 

impostas pela autoridade, para se livrarem do embaraço de ter de 

pensar e da responsabilidade de dirigir sua atividade pela 

reflexão” (John Dewey) 

 

 

Dewey enunciou há décadas o que nos parece absolutamente atual, pelo menos no 

que concerne à atitude dos estudantes dentro da sala de aula. Identificamos, entre nossos 

alunos, uma vontade latente de se destacar em seu grupo social, seja pelo modo de agir, de 

falar, de se vestir ou, inclusive, de pensar. Contudo, essa vontade parece perder força 

durante as atividades escolares. Ainda que alguns estudantes – aqueles rotulados como 

“alunos interessados” – apresentem uma motivação intrínseca para propor/expor soluções 

alternativas, levantar hipóteses, questionar as sugestões do professor, sentimos que o aluno 

padrão é aquele que vê a atividade em sala de aula como mera preparação para a prova, 

sem significado em sua plena formação como ser humano. Não é raro ouvirmos frases 

vindas destes estudantes, como: “professor... estou com preguiça de pensar...” ou “não dá 

pra passar uma fórmula que serve sempre?” ou, ainda, “não explique de duas formas 

senão eu fico confuso”. 

Esse sentimento nos motiva a (re)pensar nossa prática, no sentido de propor 

conteúdos e métodos de estudo que interessem ao aluno e ao professor, e que contribuam 

para a integração dos estudantes à sociedade por meio de uma atitude crítica e de um 

posicionamento lúcido e produtivo diante de situações indeterminadas do dia-a-dia. 

Trazemos, neste texto, a trajetória da elaboração, aplicação e avaliação de uma atividade de 

ensino com este intuito: convidar o estudante a conjecturar, analisar, ponderar, argumentar, 

avaliar, enfim, a pensar! 
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Probabilidades no futebol: o embrião 

 

O gosto pessoal
1
 pelo futebol já me fez pensar, durante muito tempo, que deveria 

existir uma maneira de aliar o assunto, para mim tão prazeroso, aos objetivos de minha 

prática docente. Tais objetivos eram claros para mim, embora nunca os tivesse 

sistematizado, o que veio a acontecer neste programa de Mestrado Profissional. Dentre 

eles, sempre se destacou a minha busca pela realização de atividades que proporcionassem 

o maior envolvimento possível dos alunos. Sempre tive a convicção de que, com o aluno 

verdadeiramente envolvido numa atividade, o ambiente escolar torna-se favorável para o 

desenvolvimento de diversas competências. Acreditava (e acredito cada vez mais) que, em 

condições emocionais positivas, aumentam-se as chances de obter êxito no ensino. O 

conteúdo abordado passa a ter sentido; a atividade deixa de ser uma tarefa desagradável a 

ser cumprida; os estudantes assumem papel de protagonistas e suas ações tendem a ser 

coordenadas na solução de um problema encarado como legítimo. 

Em algumas experiências realizadas em sala de aula – umas bem sucedidas, outras, 

nem tanto – tentei usar vários contextos como tema dos estudos, sejam temas abstratos e 

que estimulam o raciocínio lógico e a capacidade de argumentação, sejam temas do 

cotidiano, como epidemias, racismo, economia, entre outros que aproximam as reflexões e 

atitudes, na escola, do uso no dia-a-dia dos alunos. Em particular, em aulas sobre cálculo 

combinatório e probabilidades, costumava utilizar como contexto os jogos com cartas, 

dados, moedas, etc, com avaliação positiva do efeito desse tipo de trabalho.  

Sempre me interessei por prognósticos e discussões sobre futebol. Em particular, as 

probabilidades anunciadas na mídia, atribuindo mais ou menos chances de sucesso para 

meu clube de coração, mexem com meu humor e aguçam minha curiosidade. Inclusive, é 

comum responder a meus alunos perguntas sobre tais números. “Como são calculadas 

essas chances?” ou “Você concorda com a probabilidade de tal time ser campeão?”. Esses 

momentos eram de pura descontração. Respondia para os alunos o que eu pensava e 

“encerrava o assunto”. Ironicamente, nunca havia passado por minha cabeça a ideia de 

trazer esse tema para sala de aula, como objeto de estudo, até que comecei a assimilar 

ideias sobre modelagem matemática, mais precisamente, sobre a concepção de Bean, em 

termos de premissas e pressupostos. Na mesma época, fui “apresentado” à noção de 

probabilidade subjetiva, a qual merecerá atenção mais adiante. A partir daí, a tarefa passou 

                                                           
1
 Esta seção será escrita na primeira pessoa do singular, por se tratarem de considerações iniciais, ainda não 

em conjunto entre mestrando e orientador. 
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a ser: desenvolver uma atividade envolvendo modelagem matemática no futebol, de modo 

a contribuir com a prática de quem se interesse pelo assunto, ou ainda, inspirar a adaptação 

desta ou a criação de outras atividades adequadas às condições e aos objetivos de outros 

educadores. Tal atividade consistiria na construção de modelos matemáticos, por parte dos 

alunos, capazes de atribuir probabilidades de resultados em jogos de futebol. 

 

Objetivos e questão 

 

Ao desenvolver a atividade de modelagem, com alunos de Licenciatura em 

Matemática, em sincronia com a realização do campeonato brasileiro de futebol, 

pretendemos proporcionar aos alunos a chance de associar o conteúdo escolar a assuntos e 

acontecimentos que rodeiam a todos nós, em nosso cotidiano. Queremos dar aos alunos 

autonomia para guiar sua interação com o objeto de estudo (em nosso caso, as 

probabilidades de resultados em jogos de futebol), conforme ensinamentos de Dewey.  

Escolhemos o método do caso para conduzir a atividade, por entender que esse 

método cria condições apropriadas para um ambiente de sala da aula que, mais adiante, 

chamaremos “escola de Dewey”. Embora tenha sido uma atividade planejada e testada 

para alunos de graduação, acreditamos que ela possa servir como base para a concepção de 

atividades de modelagem matemática em diversos níveis de ensino, necessitando de 

algumas adaptações. A opção pelo tema (futebol) mostra-se apropriada para nossa 

atividade, porém não deve ser entendida como possibilidade única. Conforme a aptidão, o 

interesse e as possibilidades dos envolvidos no processo educativo – professor, alunos, 

instituição – podem e devem ser elaboradas atividades contextualizadas, nos mais diversos 

temas (artes, música, ciência, etc...). 

A escolha do futebol como tema para uma atividade de modelagem e do método do 

caso para encaminhar esta atividade tem o intuito de promover um ensino coerente com o 

que defende Dewey (1979), ao colocar os alunos frente a uma situação indeterminada a ser 

estudada, induzindo uma postura ativa, na busca por soluções plausíveis. 

Para aproveitar o ensejo da atividade, no sentido de frutificar valores morais 

relacionados à nossa situação problemática – atribuição de probabilidades de resultados em 

jogos de futebol, cuidamos de proporcionar momentos de reflexão sobre os efeitos 

benéficos e maléficos para indivíduos ou sociedade, ocasionados pela prática de apostas, 



28 

 

 

especialmente em resultados de eventos esportivos. Imaginamos tais efeitos como de 

ordem social, econômica e ética. 

Com a introdução da noção de probabilidade subjetiva e suas múltiplas aplicações, 

em nosso dia-a-dia, intentamos contribuir com a discussão acerca do ensino de 

probabilidades no Ensino Médio, ao sugerir que esta é uma noção relevante para ser 

abordada em complementação às noções de probabilidade tradicionalmente estudadas. 

 Em linhas gerais, delimitamos os seguintes objetivos de nossa atividade: 

 

1 - diminuir o distanciamento entre a maneira de se agir e pensar, nos problemas 

propostos em sala de aula, com o modo de tomar decisões em situações extra-escolares; 

 

2 - fortalecer a capacidade dos alunos de argumentar, formular ideias-guia, justificar e 

testar suas conjecturas por meio de uma atividade de modelagem matemática, a partir da 

adoção de premissas e formulação de pressupostos; e 

 

3 - criar uma oportunidade de lidar com o processo de construção de modelos 

matemáticos, trabalhando o pensamento, a linguagem, e conceitos matemáticos diversos. 

 

Finalmente, pretendemos, com a análise dos dados obtidos na aplicação da 

atividade, encontrar indícios que ajudem a responder à seguinte questão: 

 

“Em que medida uma atividade de modelagem matemática, a partir da adoção de 

premissas e formulação de pressupostos, conduzida pelo método do caso, promove 

situações que estimulem a reflexão entre os estudantes, na associação entre conhecimento 

produzido na escola e diferentes ramos da atividade humana?”  
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Estrutura 

 

 O presente texto está dividido em cinco capítulos que descrevem os fundamentos 

teóricos nos quais nos apoiamos na elaboração e encaminhamento da nossa proposta a fim 

de testá-la em sala de aula, além da narrar o desenvolvimento da proposta, seguida de uma 

análise de alguns resultados deste teste. 

 O capítulo 1 é constituído de uma discussão sobre a variedade de concepções sobre 

a modelagem matemática e seu papel no âmbito educacional. Além de trazer concepções 

de alguns autores da área, apontamos algumas aproximações entre estas concepções. 

Finalizamos o capítulo assumindo nossa concepção e suas implicações para a utilização em 

sala de aula. Modelagem matemática será assumida na concepção de Bean, como uma 

atividade de construção conceitual, a partir da adoção de premissas e formulação de 

pressupostos. 

 No capítulo 2, apresentamos o que, de acordo com as ideias de Dewey, entendemos 

como papel da escola como colaboradora na formação plena dos indivíduos. Além do que 

acreditamos ser o papel da escola, explicitamos os argumentos para a utilização do método 

do caso para o encaminhamento das atividades, por entender que este método de ensino e 

aprendizagem é coerente com as ideias educacionais de Dewey e apropriado para conduzir 

uma atividade de modelagem matemática na concepção assumida. 

 Apoiados na fundamentação teórica dos dois primeiros capítulos, descrevemos no 

capítulo 3 a concepção de uma atividade coerente com tais princípios. O capítulo traz a 

construção de um modelo matemático protótipo, criado no intuito de antever problemas, 

dificuldades e potencialidades da proposta, apontando ajustes a serem feitos e pontos a 

serem repensados, a fim de nos prevenirmos de eventuais situações capazes de desviar a 

trajetória da atividade para outra direção, que não a dos objetivos delas. 

 No capítulo 4, trazemos considerações metodológicas e sobre a condução da 

atividade em sala de aula, realizada durante a disciplina Modelagem Matemática I para 

alunos do curso de Licenciatura em Matemática da UFOP. Estão presentes informações 

como: justificativa, cronograma, materiais e recursos utilizados, além de considerações 

sobre a análise dos resultados do teste, a ser realizada no capítulo seguinte.  

No capítulo 5, narramos e analisamos os resultados observados com a realização da 

atividade em sala. Esta foi constituída de dois momentos de natureza distinta, embora 
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correlacionados. No primeiro momento, foi apresentada a noção de probabilidade subjetiva 

e foram levantadas questões sobre o mercado de apostas, inerente às atribuições de 

probabilidades a resultados de jogos de futebol. Uma vez confortáveis para abordar esse 

assunto, que envolve incerteza, os alunos ficaram encarregados, no segundo momento da 

atividade, de levantar aspectos para construir modelos que atribuíssem tais probabilidades, 

a partir de uma premissa que lhes foi fornecida e de pressupostos que os próprios alunos 

formularam sobre os aspectos que eles levantaram. Na primeira parte do capítulo, trazemos 

uma análise geral da dinâmica dos cinco grupos de alunos participantes. Daremos 

destaque, durante esta análise, para o trabalho realizado por um grupo específico de alunas, 

cuja escolha será justificada no texto. Sobretudo, focalizaremos nas interações e atitudes 

(associadas aos objetivos da pesquisa) perceptíveis durante a atividade. O capítulo encerra-

se com um quadro que sintetiza o panorama da análise, realizada pelo método da análise de 

conteúdo, resultante de nossa pesquisa de campo, conteúdo este obtido a partir de registros 

escritos por parte dos alunos, diário de campo e gravação de áudio dos encontros.  

 Finalizamos com considerações sobre a pesquisa, e suas possíveis implicações, 

tanto no âmbito educacional quanto no campo teórico da modelagem matemática no 

ensino. 
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CAPÍTULO 1 

 

MODELAGEM MATEMÁTICA – O QUE É? 

 

O título deste capítulo foi escolhido propositalmente para provocar uma discussão, 

da qual ele se constitui. Perguntar “o que é?” sugere a existência de uma resposta. No caso 

da modelagem matemática, não estamos dizendo que exista a resposta. Menos ainda, que 

não exista resposta. Veremos que se podem encontrar várias respostas, a partir de uma 

breve análise das concepções de alguns estudiosos do tema radicados na comunidade 

brasileira da Educação Matemática. 

Sobre tal variedade de respostas, Bean (2003, p.1) escreveu que “a modelagem 

matemática passa, atualmente, por uma crise de identidade. Pesquisadores e professores em 

serviço divergem quanto às perspectivas sobre o que é a modelagem matemática e seu 

papel no processo de ensino-aprendizagem”. 

A citação rechaça a possibilidade de se encontrar uma definição consensual sobre a 

resposta para nossa pergunta inicial, como também levanta a indefinição entre 

pesquisadores sobre o como, o por quê e o para quê utilizar a modelagem em sala de aula. 

Cifuentes e Negrelli (2006, p.6) escrevem que “o que importa nas Ciências Humanas, e a 

Educação Matemática o é, é o debate entre os diversos pontos de vista, e não a exigência 

de um que seja o verdadeiro”. É concordando com essa afirmação que construímos nosso 

“painel”, composto de vários aspectos relacionados às concepções de modelagem 

matemática que encontramos em trabalhos de estudiosos de modelagem na Educação 

Matemática. Sem a intenção de classificar concepções, mas sim, ilustrar a diversidade de 

ideias e conceitos presentes nos estudos de alguns autores. No fim do capítulo, 

assumiremos uma concepção de modelagem que utilizamos em nossa pesquisa, 

justificando, posteriormente, o porquê dessa escolha. 

 

1.1 - Múltiplas concepções sobre o que é a modelagem matemática e seu papel na 

educação 

 

Biembengut e Hein (2009) descrevem modelagem matemática como um processo 

artístico, pois este exige do modelador boa dose de intuição e criatividade. Já na introdução 
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da obra citada, os autores definem modelagem como “a arte de expressar situações-

problema do nosso cotidiano através da linguagem matemática”.  

Eles defendem a utilização da modelagem matemática no ensino para desenvolver 

no aluno competências tais como: criatividade, formação matemática sólida, capacidade 

para resolver problemas, saber realizar uma pesquisa, capacidade de usar máquinas como 

computadores e calculadoras e a capacidade de trabalhar em grupo. Como ponto 

culminante da atividade de modelagem, encontra-se o modelo. O diagrama a seguir ajuda a 

compreender como se dá a criação do modelo na ótica de Biembengut e Hein (2009): 

 

 

 
Figura 1: Interação entre Realidade e Matemática gerando o 

modelo matemático, segundo a perspectiva de Biembengut e 

Hein (2009). Figura baseada em figura análoga desta obra. 

 

A ilustração sugere a dicotomia entre realidade e matemática. Da realidade vem a 

situação problemática e a matemática está utilizada para sistematizar o problema. Na 

interação entre realidade e matemática, estão presentes atitudes como familiarização sobre 

a situação, levantamento de questões sobre este, e a pesquisa. 

Para se adequar a atividade de modelagem matemática às normas vigentes no 

ambiente escolar, como restrições curriculares ou institucionais, o professor pode recriar 

modelos em sala de aula para que se trabalhe com os alunos de forma a não extrapolar o 

conteúdo matemático a ser abordado naquele momento da disciplina. Nesse caso, os 

autores dizem que o professor está fazendo modelação. Para tanto,  

 

a condição necessária para o professor implementar modelagem no 

ensino é ter audácia, grande desejo de modificar sua prática e disposição 

de conhecer e aprender, uma vez que esta proposta abre caminho para 

descobertas significativas. Um embasamento na literatura disponível 

sobre modelagem matemática, alguns modelos clássicos e conhecimento 

sobre pesquisas e/ou experiências no ensino são essenciais. 

(BIEMBENGUT e HEIN, 2009, p. 29). 

 

 

A citação igualmente desafia e motiva o professor. Entende-se que o professor deve 

experimentar tal metodologia de ensino-aprendizagem, na medida em que encontrar apoio 
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na literatura e adquirir experiência e confiança antes de estar totalmente confortável para 

realizar uma atividade de modelagem matemática em sala de aula, adequando o método às 

especificidades do conteúdo programático – o que os autores denominam modelação. 

Bassanezi (2002) afirma que a atividade de modelagem é o processo de lidar com 

uma situação da realidade, traduzi-la para a linguagem matemática, resolvê-la e interpretar 

sua solução de volta ao mundo real. Esse ponto de vista diferencia matemática e realidade. 

Também afirma que “a modelagem é quase sempre um sistema de equações ou inequações 

algébricas, diferenciais, integrais, etc., obtido através de relações estabelecidas entre as 

variáveis consideradas essenciais ao fenômeno em análise”. (BASSANEZI, 1994, p. 31 

apud BARBOSA, 2001, p. 2).  Entende-se que, no processo de modelagem, deve-se obter 

um modelo matemático como ponto de chegada do trabalho.  

Skovsmose (2000), apesar de não definir explicitamente o que é, para ele, uma 

atividade de modelagem matemática, propõe ambientes de aprendizagem alternativos à 

sala de aula tradicional, como uma fuga do paradigma do exercício em direção ao cenário 

de investigação
2
. Em um cenário de investigação, o professor pode propor a resolução de 

um problema puramente matemático, problemas com referências ao que ele chama de 

semi-realidade ou com referências à realidade3
. A investigação matemática com 

referências à realidade é o que entendemos como atividade de modelagem caracterizada 

por esse autor. Ele cita um trabalho realizado por alunos, contextualizado na agricultura, 

que proporciona a estes a oportunidade de pesquisa, tomada de decisão, realização de 

escolhas e matematização da situação-problema, dentre outras competências que são 

estimuladas durante a atividade. 

Skovsmose ressalta a importância desse tipo de atividade dentro da perspectiva da 

educação matemática crítica, por desenvolver nos estudantes a capacidade de questionar, 

refletir, criar, adquirindo uma visão sócio-política e sendo capazes de utilizar tais 

capacidades no intuito de criticar e transformar os modelos atuais e, consequentemente, a 

realidade. 

                                                           
2
 Skovsmose denomina um ambiente de aprendizagem que proporciona a investigação um cenário de 

investigação. 
3
 Os termos em itálico são descritos mais detalhadamente em Skovsmose (2000). Para o autor, a semi-

realidade é uma adaptação do contexto do problema para que este possa ser estudado em sala de aula, 

desconsiderando-se detalhes no intuito de simplificar o estudo do problema em questão (por exemplo, um 

problema de Física que desconsidera o atrito). O autor entende por realidade o contexto do problema com 

seus múltiplos aspectos e relações. 
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Da parte do professor, espera-se que este esteja preparado para enfrentar o desafio 

de conduzir uma atividade que não possui respostas exatas, questionando a irrefutabilidade 

do raciocínio matemático e a autoridade do professor como detentor de todas as respostas e 

argumentos definitivos. Tal posição exige do professor sua entrada na zona de risco4
. 

Araújo corrobora com as ideias de Skovsmose. Chama a atenção sua definição de 

modelagem matemática como 

 

uma abordagem, por meio da matemática, de um problema não 

matemático da realidade, ou de uma situação não matemática da 

realidade, escolhida pelos alunos reunidos em grupos, de tal forma que as 

questões da Educação Matemática Crítica embasem o desenvolvimento 

do trabalho. (ARAÚJO, 2009, p. 65) 

 

 

Entre os textos dos autores estudados, Araújo (2009) é quem dá mais ênfase à 

necessidade de se trabalhar a atividade de modelagem em grupos, embora outros autores 

dêem a entender que este é o formato recomendável para a modelagem. É de se destacar 

que a autora considera que a situação-problema a ser modelada deve ser extraída de um 

contexto não-matemático
5
 da realidade.  

Araújo (2009) também dá ênfase à modelagem matemática segundo a educação 

matemática crítica. Adotando ideias de Skovsmose, afirma que a análise, a construção e a 

crítica aos modelos permitem entender a matemática como uma ciência que pode deixar de 

ser neutra, na formação da consciência social, na queda ou na ascensão de ideologias, na 

consolidação ou enfraquecimento da democracia e na criação de maravilhas ou tragédias 

no curso da humanidade. 

Barbosa (2001) relaciona a atividade de modelagem matemática, da maneira como 

é praticada no Brasil, com o trabalho de projetos, ou seja, sob o acompanhamento do 

professor, com os alunos divididos em grupos, estudando temas de interesse deles. Afirma, 

ainda, que parte da dificuldade de se conceituar os pressupostos teóricos da atividade de 

modelagem
6
 é causada pela falta de distinção entre a modelagem matemática e a 

matemática aplicada. Para ilustrar tal dificuldade, cita exemplos de atividades realizadas na 

                                                           
4
 Ver Skovsmose (2000) e Borba e Penteado (2001). 

5
 Cabe, aqui, propor uma reflexão: quando um problema é matemático e quando um problema não é 

matemático? Para nós, esta é uma questão em aberto, que permite diversas interpretações. 
6
 Barbosa (2005) ressalta que suprime o adjetivo matemática ao falar de modelagem matemática para evitar 

repetições. Aqui, traremos o adjetivo matemática sempre que se tratar de modelagem matemática, por 

conceber que muitos dos nossos pressupostos teóricos relativos à modelagem aplicam-se à modelagem em 

outras áreas do conhecimento, o que será exemplificado ao fim do capítulo. 
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sala de aula, na qual os alunos solucionaram, matematicamente, situações problemas, sem 

criar um modelo, ou sequer discuti-lo em termos de critérios ou limitações. 

Esse autor categoriza as perspectivas mais frequentes no Brasil a respeito dos 

objetivos educacionais da modelagem matemática. Uma corrente, a pragmática, associa a 

modelagem matemática à aplicação dos conteúdos matemáticos em situações do cotidiano. 

Essa visão aproxima a modelagem matemática da matemática aplicada. Por sua vez, outra 

corrente, científica, entende que a modelagem matemática pode ser útil para introduzir 

novos conceitos matemáticos. Os “científicos” consideram que a matemática deve ser 

estudada como ciência, e que sua estrutura intrínseca não pode ser abandonada. Sumariza 

essa categorização como: A corrente pragmática preocupa-se com os aspectos externos da 

matemática, e a corrente científica, com os internos. 

Barbosa (2001) cita uma distinção feita por Skovsmose (1990) dos conhecimentos 

relacionados à modelagem matemática em três tipos: o conhecimento matemático, o 

conhecimento tecnológico e o conhecimento reflexivo. As correntes pragmática e científica 

limitam-se a se preocupar com os dois primeiros tipos de conhecimento. Barbosa situa-se 

dando importância fundamental ao terceiro tipo de conhecimento, aquele que se refere “à 

natureza dos modelos e os critérios usados em sua construção, aplicação e avaliação”. 

Segundo ele 

 

as atividades de modelagem são consideradas como oportunidades para 

explorar os papéis que a matemática desenvolve na sociedade 

contemporânea. Nem matemática nem modelagem são “fins”, mas sim 

“meios” para questionar a realidade vivida. (BARBOSA, 2001, p. 4). 

 

 

 Para que a atividade surta o efeito esperado em sala de aula, Barbosa aponta para o 

professor como o responsável por propiciar ao aluno a geração de algum nível de crítica. 

Entende-se modelagem como uma “oportunidade para os alunos indagarem situações por 

meio da matemática sem procedimentos fixados previamente e com possibilidades diversas 

de encaminhamento”. (BARBOSA, 2001). 

 Para Barbosa, a atividade de modelagem pode ser considerada como tal, mesmo 

sem conduzir à produção de um modelo matemático propriamente dito. A discussão a 

respeito dos critérios, ou dos caminhos a serem seguidos podem caracterizar a atividade, 

mesmo sem a construção do modelo. Concordamos com essa afirmação de Barbosa e 

acrescentamos: não é simples delimitar o que são “modelos” propriamente ditos. 
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Entendemos o modelo como um produto final do processo de modelagem. Pode ser uma 

equação ou um conjunto delas, diagramas, gráficos, textos, um conjunto de resoluções, etc. 

Em suma, o modelo tem por intuito auxiliar na solução de uma situação problemática, 

omitindo o processo que levou à sua obtenção. 

 Barbosa cita Freire e Faundez (1993), que afirmam: “o professor deveria ensinar, 

antes de tudo, a perguntar”. Essa citação nos leva a entender que assim pode ser vista a 

atividade de modelagem segundo a ótica de Barbosa: o modelo poderia ocupar o papel de 

resposta; o caminho até ele ocupa o papel das indagações. Este caminho – ou estas 

indagações – vem a ser o ponto culminante da atividade de modelagem. 

 Citando Abrantes, Ponte e Fonseca et al. (1999), Barbosa (2001) considera que uma 

atividade de modelagem matemática deve estudar fenômenos originados de situações 

distintas da matemática pura.  A figura 2 auxilia essa compreensão. 

 

 

 

 
Figura 2: Para Barbosa, a matemática é uma parte da realidade. 

A origem das situações-problema deve estar na parte preta 

(Realidade menos a matemática). Figura nossa. 

 

  

 Observe que matemática é concebida como subconjunto da realidade. Os 

fenômenos a serem analisados devem se originar na parte não-matemática da realidade. 

Tais fenômenos devem provocar indagações e proporcionar a investigação. Esses são dois 

aspectos indissociáveis e fundamentais para a atividade, e apontam na direção do 

desenvolvimento da capacidade de pesquisar dos alunos. Ainda, sobre os tipos de 

fenômenos a serem estudados, Barbosa minimiza o interesse em situações descritas como 

semi-realidade por Skovsmose (2000).  

 Em sala de aula, Barbosa mostra-se prudente ao falar das possibilidades de se 

trabalhar com modelagem matemática. Não se espera que se dê da noite para o dia, nem 

mesmo que exista uma receita segundo a qual estaria determinado o sucesso do uso de 

modelagem no ensino. Condições da escola, da sala de aula, da experiência e da confiança 

de cada professor, podem levar ao trabalho com formas mais simplificadas de modelagem 
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matemática. A escolha do tipo de trabalho de modelagem a ser realizado determinará o 

papel do aluno e do professor nesse processo. 

 Barbosa ainda levanta questões relativas às dificuldades de se desenvolver 

construtos teóricos que auxiliem a prática do professor que pretende trabalhar com 

modelagem matemática em sala de aula. O autor salienta a necessidade de se produzir cada 

vez mais material teórico, pois dele se alimenta a prática bem fundamentada. 

 Por sua vez, D’Ambrósio (2003) preocupa-se com a influência da história e da 

etnomatemática nos modelos criados por uma comunidade. Após descrever conhecimento 

como “resultado de um longo processo, cumulativo, de geração, de organização intelectual, 

de organização social e de difusão de ideias” (p. 1), D’Ambrósio faz analogia desse 

processo a um ciclo, deflagrado na realidade, e determinado pela maneira com que o 

indivíduo processa a informação recebida. 

 

 

 

 

 
Figura 3: Processamento da informação recebida pelo 

indivíduo no ciclo: ...realidade – indivíduo – ação – 

realidade... Os indivíduos criam as representações, ou 

modelos. Os modelos influenciam as ações. Figura nossa, 

baseada no texto de D’Ambrósio (2003). 

  

Para o autor, como os objetos possuem um número muito grande de informações, o 

indivíduo acaba por selecionar as informações relevantes dentre elas, criando uma 

representação ou, equivalentemente, um modelo que representa tal objeto. Quando o 

modelo em questão dispõe as informações em termos matemáticos, têm-se presentes os 

modelos matemáticos, associados intimamente à resolução de problemas. Para 

D’Ambrósio (2003), a importância do processo de modelagem na resolução de problemas 
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consiste na possibilidade de trabalhar com o modelo como um sistema mais simples de se 

controlar do que a realidade em si. Observe: 

 

A informação, captada graças aos instrumentos intelectuais e materiais 

de que dispomos, é organizada como representações da realidade que são 

modelos, sobre os quais o processamento se dá. Esse processamento é 

chamado modelagem. (D’AMBRÓSIO, 2003, p. 3). 

 

 

Nessa citação, fica claro que a etnomatemática está embutida nos modelos e na 

atividade de modelagem matemática, uma vez que esta depende de instrumentos 

socioculturais, intelectuais e materiais de um indivíduo ou comunidade. O autor ainda trata 

a questão do momento histórico como fator relevante para o processo de modelagem 

matemática. 

Cifuentes e Negrelli (2009) inserem no contexto da fundamentação teórica da 

modelagem matemática o termo realidade intermediária, que está entendida como uma 

idealização da realidade inicial (uma realidade a ser interpretada pelo modelador ou pela 

comunidade interessada no problema). Não quer dizer que esta realidade intermediária seja 

uma simples seleção de aspectos da realidade inicial. Ela é, sobretudo, uma conceituação 

de tal realidade.  

A exemplo de Barbosa, esses autores não entendem que a realidade não inclui a 

matemática. Entretanto, eles vão além: consideram que uma atividade de modelagem 

matemática pode também ter sua origem na matemática pura. Inclusive, Cifuentes e 

Negrelli (2006) ilustram essa afirmação em termos de exemplo, quando descrevem o 

processo de modelagem matemática em um problema envolvendo conjuntos numéricos e 

os Axiomas de Peano.  

Grande parte da discussão desses autores dedica-se a argumentar que a realidade 

inicial pode ser inacessível ao modelador, porém a realidade intermediária, pela forma 

como é construída, leva em conta apenas os aspectos considerados relevantes pelo 

modelador e os quais este possa controlar. Esses aspectos ainda precisam ser captáveis pela 

percepção e pela intuição do indivíduo. A realidade intermediária ainda não é o modelo, 

mas sim, um conjunto de elementos considerados essenciais da realidade inicial que possa, 

posteriormente, compor uma representação dela, utilizando diversas linguagens. 

(CIFUENTES e NEGRELLI, 2009). 

A seleção de elementos que cria a realidade intermediária não consiste, nessa ótica, 

de mera simplificação, descartando-se alguns aspectos da realidade, mas de uma 
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modificação de aspectos na forma de idealizações ou situações limites à luz das 

possibilidades e dos interesses do modelador. Para passar da realidade inicial para a 

realidade intermediária (a problematização), pode-se precisar do apoio de especialistas da 

área na qual o problema está sendo interpretado. Para passar da realidade intermediária 

para o modelo matemático, normalmente se necessita da ação do matemático. 

Na elaboração do modelo, por meio da construção da realidade intermediária, 

estamos diante de uma atividade criadora: “Construir as situações limites adequadas por 

meio das hipóteses e aproximações simplificadoras. Mais do que isso [...] há um ato de 

interpretação que movimenta as capacidades de intuição, imaginação e criação do 

modelador.” (CIFUENTES e NEGRELLI, 2009, p. 10). 

Sendo assim, a atividade de modelagem não possui um roteiro pré-estabelecido, já 

que as concepções do modelador vão determinar esse caminho. A atividade de modelagem 

consiste, então, numa possibilidade de se desenvolver o espírito crítico, pois nos 

deparamos com uma situação de tomada de decisões e reflexão sobre as escolhas 

realizadas. Fazer modelagem matemática implica em modelar alguma realidade e, nesse 

processo, são ingredientes a imaginação e a matemática, ou melhor, o pensamento 

matemático, algo mais dinâmico que um simples saber. (CIFUENTES e NEGRELLI, 

2006). 

Na avaliação e validação dos modelos, novamente deve-se refletir a respeito e 

criticar os pressupostos assumidos. Muitos deles podem se aplicar à realidade 

intermediária, mas não podem ser extrapoladas à realidade inicial, ou à realidade 

propriamente dita. Essa crítica pode levar a alterações no modelo, ou nos critérios 

utilizados na construção da realidade intermediária. 

Cifuentes e Negrelli (2006 e 2009) fundamentam a modelagem matemática como 

um processo epistemológico. Na atividade de modelagem, o aluno acaba por conhecer o 

fenômeno de interesse, constituindo-se, essa atividade, numa alternativa didática para o 

ensino tradicional no qual o conhecimento é transmitido do professor para o aluno, numa 

via de mão-única. Tal processo dá lugar a “uma metodologia de criação didática, e onde a 

intuição matemática, aprimorada com métodos não-formais como os indutivos e 

analógicos, próprios de uma ciência experimental, ganhe a relevância necessária.” 

(CIFUENTES e NEGRELLI, 2006, p. 21). 
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Já para Bean (2007), a modelagem é uma atividade de construção de um modelo a 

partir das premissas e pressupostos7
 de um indivíduo (ou comunidade), ou uma atividade 

em que modelos já construídos são transformados ao modificar premissas e/ou 

pressupostos utilizados na construção do modelo original. Modelos, elaborados dessa 

forma, são  

 

estruturas conceituais cuja aceitação numa comunidade ou numa 

sociedade é devida à sua capacidade de nortear atividades da 

comunidade, de forma que essas atividades atendam às necessidades, 

interesses e aspirações dos membros da comunidade ou da sociedade 

mais ampla (p. 44). 

 

 

O autor afirma que a atividade de modelagem pode ser realizada partindo de uma 

situação-problema qualquer que seja de interesse dos envolvidos. Entende que a 

modelagem pode ser observada em várias áreas do conhecimento, como as artes (na forma 

de desenhos, esculturas, etc.), na língua portuguesa (através da literatura), nas ciências 

naturais (através dos modelos físicos, químicos, etc.), ou nas relações sociais entre 

indivíduos ou comunidades (BEAN, 2007).  

Vista dessa maneira, a atividade de modelagem, ou a construção de modelos, é 

necessariamente uma situação de conceituação e é criativa, pois ocorre de maneira 

diferente da habitual. Quando a linguagem utilizada nesta conceituação é a linguagem 

matemática, diz-se que a atividade é de modelagem matemática (BEAN, 2009). Para Bean 

(2007, 2009), a situação problemática que desencadeia a atividade de modelagem 

matemática pode originar-se a partir de qualquer contexto. Bean (2001, 2005, 2007, 2009) 

faz questão de ressaltar que a matemática, ou as matemáticas, fazem parte da realidade, 

uma vez que são quadros conceituais criados por seres humanos, e estes fazem parte da 

realidade. A atividade de modelagem, vista dessa forma, necessariamente interfere na 

realidade de seres humanos. 

Em sala de aula, Bean (2007) afirma que a dificuldade de inserir a modelagem 

reside no fato de seu significado e seus objetivos não estarem claros para alguns 

professores e alunos. No próximo tópico, caminharemos no sentido de posicionar a 

atividade de modelagem na perspectiva de Bean, exemplificando e aprofundando um 

pouco mais a análise do ponto de vista desse autor. 

                                                           
7
 Estes termos serão explicados com mais detalhes na próxima seção. 
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É importante ressaltar, acima de tudo, que a discussão anterior é insuficiente no 

sentido de resumir as concepções de modelagem e seu uso no âmbito educacional. 

Pretendemos, com ela, facilitar a aproximação inicial entre pontos de vista diversos. Ela 

mostra que se pode optar por trabalhar com atividades de modelagem matemática sob 

diferentes perspectivas. Nesta pesquisa, Bean será o principal referencial teórico, e a 

perspectiva da criação de modelos com base em premissas e pressupostos será analisada, 

discutida e aplicada na atividade de modelagem matemática.  

 

1.2 - Nossa concepção de modelagem e modelagem matemática 

 

Concebemos a atividade de modelagem como uma atividade de conceituação 

criativa que remete aos objetivos, conhecimentos e valores do modelador (BEAN, 2005, 

2007, 2009; MELILLO e BEAN, 2011). Tal atividade de conceituação é conduzida 

mediante a adoção de premissas e a formulação de pressupostos frente a uma situação 

problemática. Uma premissa é como uma ideia-guia8
 (DEWEY, 1959, p.136) que serve 

como foco para todas as ações e reflexões realizadas durante a atividade de modelagem. 

Geralmente, uma premissa é uma ideia que não parte necessariamente do modelador. Ela é 

aceita previamente, de modo que a adoção de uma nova premissa conduz a uma nova 

modelagem. Os pressupostos, por sua vez, são conceituações de aspectos específicos da 

situação em questão. O levantamento desses aspectos cabe ao modelador. Ao qualificar a 

influência desses aspectos no fenômeno modelado, formulam-se os pressupostos. Uma 

única premissa pode levar à formulação de vários pressupostos diferentes. A conceituação 

de um único aspecto também pode ser feita de várias formas por indivíduos ou grupos 

diferentes, culminando na construção de inúmeros modelos distintos.  

Por exemplo, um empresário que pretende abrir um bar numa cidade muito quente, 

analisa como será a climatização no interior deste. A temperatura é um aspecto relevante 

para a movimentação do seu negócio. Pode-se inferir que o interior do bar, mantido numa 

temperatura mais baixa, atrai mais clientes pelo conforto, o que motiva a criar um ambiente 

mais frio. Por outro lado, pode-se argumentar que com o interior numa temperatura mais 

                                                           
8
 Dewey concebe a ideia-guia como uma hipótese, ou uma estratégia posta para a resolução de uma situação 

problemática ou indeterminada. Estamos ressignificando essa noção na concepção de modelagem para 

aproximá-la a um princípio ou teoria, utilizada para guiar ou nortear o pensamento no levantamento de 

aspectos e formulação de pressupostos na construção de modelos.  
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elevada, os clientes sentirão mais sede e, portanto, consumirão mais bebidas. São duas 

formas de se conceituar um mesmo aspecto. Por fim, uma matematização dos pressupostos 

formulados e uma solução para a situação problema por meio de um modelo matemático, 

bem como a avaliação desta solução, encerram uma atividade de modelagem matemática. 

Entretanto, a atividade de modelar, de modo geral, pode ocorrer de forma menos linear do 

que foi apresentado. Algumas fases podem acontecer simultaneamente, ou mesmo serem 

suprimidas. Em especial, a modelagem, uma atividade de conceituar pela adoção de 

premissas e a formulação de pressupostos no intuito de criar um modelo, não 

necessariamente culmina na construção de um modelo, propriamente.  

Toda a atividade de modelar (interação com o problema, adoção de premissas, 

formulação de pressupostos, criação do modelo, avaliação do modelo) pode ocorrer em 

áreas da atividade humana que não a matemática. Nesse caso, diz-se que foi realizada uma 

atividade de modelagem (que, nesse caso, não é modelagem matemática). Em especial, ao 

formular os pressupostos de forma que estes sejam matematizáveis, diz-se que a atividade 

realizada foi de modelagem matemática. Por matematizar os pressupostos, entendemos a 

utilização explícita de métodos, conceitos, pensamento, linguagem ou representação 

matemática para construção do modelo. 

Bean (2005), ao conceber realidade como interação humana com o mundo, concede 

aos modelos um papel importante nessa interação. Entendemos que a realidade é criada 

por indivíduos e comunidades. Isto, pois todos vivemos num mesmo mundo, mas a forma 

pela qual interpretamos este mundo e com ele interagimos pode consistir em diferentes 

realidades. Duas pessoas que nunca se encontraram nem estiveram nos mesmos lugares, 

fazem parte de um único mundo, mas de duas realidades distintas. Entretanto, a ação de 

uma dessas pessoas, dentro de sua realidade, pode ter consequências na realidade da outra
9
. 

 Os modelos podem ser usados para reproduzir ou transformar a realidade. 

Reproduzem a realidade quando são utilizados tal como se encontram construídos. 

Transformam a realidade quando as premissas e/ou pressupostos de modelos vigentes dão 

lugar a novos modelos, que se fundamentam em um conjunto de premissas e pressupostos 

utilizados de forma diferente da costumeira e que, por sua vez, apontarão na direção de 

novas interações dos indivíduos e das comunidades com o mundo, ou seja na direção da 

transformação da realidade (BEAN, 2007). Uma vez que os modelos criados por 

modelagem são baseados em objetivos, interesses e valores – mutáveis, histórica e 

                                                           
9
 Pode-se fazer analogia dessa afirmação com a ideia conhecida como o “efeito borboleta”. 
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culturalmente, ao passo das mudanças em nosso mundo – nenhum modelo é irrefutável. 

Uma mesma situação problemática, em princípio, conduz a diferentes modelos quando 

abordada por indivíduos ou comunidades diferentes, cada qual com seus objetivos e 

interesses. 

 Bean (2007) afirma que modelos podem ser utilizados de modo a compreender e 

agir no mundo de maneira tradicional; podem ser analisados frente a dissonâncias nas 

atividades tradicionais de uma comunidade; podem ser ajustados para se adequarem a 

interesses específicos, mantendo-se as premissas e pressupostos que os fundamentam; ou 

podem ser criados, a partir de novas premissas e/ou pressupostos, que à luz dos objetivos e 

interesses do modelador, possibilitem lidar com transformações na realidade, ou mesmo 

promovam tais transformações. Esta última atividade caracteriza o que Bean entende por 

modelagem, e é o que nos interessa e nos motiva a realizar a atividade de modelagem 

matemática em sala de aula. 

Para modelar uma situação em termos matemáticos, o aluno precisa julgar as 

características da situação que considera relevantes, fazer juízo na criação e na avaliação 

do modelo. Ainda que o problema tenha origem na matemática pura (CIFUENTES e 

NEGRELLI, 2006; 2007), tais atitudes são esperadas do aluno, que deve levantar, 

classificar e selecionar as informações de acordo com seus objetivos.  

 A figura 4 ilustra aspectos e relações entre eles que constituem a atividade de 

modelagem na ótica de Bean. 
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Figura 4: Indivíduos/comunidades modelam nas suas 

interações com o mundo, contribuindo para a construção de 

suas realidades. Modelos podem ser ajustados e aplicados a 

novas situações. Desde que se alterem premissas e/ou 

pressupostos utilizados em relação aos modelos vigentes, 

estará se constituindo a modelagem. Figura adaptada de 

Melillo (2010, p.7). 
 

Em (1) entende-se que a interação do indivíduo com o mundo se dá orientada pelos 

termos pontilhados, e estes determinam como problematizar a situação, acentuando ou 

desprezando aspectos da situação a ser estudada, criando o que chamamos de isolado 

(BEAN, 2009). A partir de uma análise do isolado, será efetuado um ajuste do modelo 

vigente, uma aplicação de outro modelo ou a construção de um novo modelo, conforme as 

premissas e pressupostos adotados e levantados pelos interessados. A avaliação a respeito 

da adequação do modelo acontece em (2), quando se verifica se o modelo ajustado, 

aplicado ou criado é coerente ou satisfatório, no sentido de atender aos objetivos, interesses 

ou anseios da comunidade envolvida no problema. Caso se julgue o modelo inadequado, 

isso remete a uma nova interação com a situação problema, num ciclo que repousa no 

momento em que o modelo atende a tais necessidades/interesses/aspirações. 

A seguir, exemplificamos o que chamamos de modelos (não necessariamente 

matemáticos) criados com base em premissas e pressupostos, que servem para nortear as 

atividades de indivíduos ou comunidades. São três exemplos relacionados a situações 

diversas. A natureza desses modelos é distinta. Os dois primeiros são exemplos de modelos 

que normatizam atitudes na sociedade.  No primeiro, ilustramos uma situação rotineira, 
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vivenciada por habitantes de uma cidade, na qual modelos formados por regras de 

convivência determinam atitudes destes cidadãos. No segundo, trazemos a ideia de 

modelagem como a construção de regras de convívio dentro do ambiente escolar. 

Finalmente, extraímos da ficção uma passagem do livro O Homem que Calculava para 

ilustrar a modelagem por meio da adoção de premissas e formulação de pressupostos, para 

solucionar-se uma situação problemática de diferentes formas, possivelmente aceitáveis. 

Este último exemplo remete a conceitos matemáticos (como proporcionalidade) para 

sistematizar as soluções propostas. Por esse motivo, caracterizamos o processo como 

modelagem matemática. 

 

• Exemplos de diferentes modelos em relações sociais: 

 

As relações entre indivíduos, dentro de uma comunidade, são conduzidas por 

modelos que se constroem ao longo do tempo, podendo cair em desuso quando não 

atendem mais os anseios daquela comunidade, ou mesmo podem ser revistos, quando as 

premissas ou os pressupostos comunitários já não são mais o mesmo. Essa influência é 

cultural e, ao mesmo tempo, histórica, como D’Ambrósio (1999) acentua. A passagem a 

seguir ilustra essas considerações: 

Montes Claros é a maior cidade do norte do Estado de Minas Gerais. Na porta de 

uma agência bancária dessa cidade, foi colocado um aviso: “proibido estacionar 

bicicletas”. Regras como essas constituem modelos de convivência que norteiam as ações 

dos indivíduos. 

Partindo da premissa de que se deve proporcionar a melhor mobilidade dos 

usuários do banco e transeuntes, na calçada, certas regras devem ser estipuladas (um 

modelo). Um aspecto que influencia em tal mobilidade é o meio de transporte utilizado 

pelos cidadãos. Como Montes Claros é uma cidade relativamente plana, pressupõe-se que 

muitos usuários do banco deslocam-se até a agência utilizando-se de bicicletas (o que, de 

fato, ocorre). Pressupõe-se, também, que o medo de que suas bicicletas sejam furtadas leva 

as pessoas a acorrentarem-nas à entrada da agência. A imposição da norma de proibir o 

estacionamento das bicicletas na porta da agência carrega aspectos culturais, geográficos e, 

inclusive, históricos (em outra época, digamos, com o desuso das bicicletas, o problema 

não seria mais o mesmo). Na cidade de Ouro Preto, com suas ladeiras praticamente 



46 

 

 

intransitáveis para ciclistas, não faria sentido o mesmo modelo da agência de Montes 

Claros, o que mostra que a adequação de um modelo está diretamente ligada a objetivos e 

interesses, e estes são afetados por aspectos como cultura, tempo e espaço. 

 

• Exemplo de modelagem no contexto pedagógico: 

 

Em nossa experiência em sala de aula, criamos o hábito de negociar com os alunos, 

no início de um curso, as regras de convivência em sala de aula. Uma discussão em cima 

de premissas e pressupostos pode envolver, por exemplo, as normas para um aluno entrar 

ou sair da sala durante a aula.  

Vejamos: partiremos da premissa de que deve existir um acordo prévio e de que o 

modelo estabelecido deve ser utilizado ao longo do curso. Ao pressupor que os alunos 

terão maturidade e consciência para fazer bom uso da liberdade recebida, o professor pode 

deixá-los livres a ponto de poderem sair da sala quando sentirem necessidade, sem pedir 

autorização a ele. Ao constatar que muitos alunos estão usando esse recurso para escapar 

das aulas, ou estão atrapalhando a concentração dos colegas (ou do próprio professor), 

pode-se rever o pressuposto baseado no qual os alunos foram considerados capazes de lidar 

com uma autonomia a eles instituída. Questionando tal pressuposto, o professor pode 

reformular o modelo no intuito de transformar a realidade de sala de aula. Nesse caso, 

dizemos que o professor está fazendo modelagem. 

 

• Exemplo de modelagem matemática a partir de premissas e pressupostos em uma 

obra literária: 

 

 Malba Tahan
10

 (1999) relata em sua obra clássica da literatura, O Homem que 

Calculava, uma passagem que apresenta elementos interessantes para a nossa discussão 

sobre premissas e pressupostos presentes na atividade de modelagem matemática. A 

seguir, recuperamos tal passagem: 

 Beremiz Samir, o protagonista da história, viajava com seu companheiro Hank 

Tade-Maiá, o narrador, rumo a Bagdá, terra de Tade-Maiá, quando se encontraram com um 

viajante ferido, imundo e mal vestido, o qual, prontamente, socorreram, e lhe ofereceram 

ajuda. O então desconhecido viajante identificou-se como um rico e poderoso xeique e 

                                                           
10

 Malba Tahan é o pseudônimo utilizado pelo escritor e professor brasileiro Júlio César de Mello e Souza.  
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contou que fora vítima, junto com sua caravana, de um ataque de povos hostis do deserto, 

sendo ele o único sobrevivente do massacre.  

Samir, que viria a ser conhecido como o calculista, e seu amigo bagdali
11

 se 

dispuseram a partilhar com o xeique o alimento que levavam consigo. O calculista 

ofereceu os cinco pães que carregava a serem divididos, assim como o bagdali o fez com 

os três pães que possuía. Quando tinham fome, os três paravam a caminhada, pegavam um 

pão e o repartiam em três pedaços iguais, um para cada viajante. Agradecido, o xeique 

prometeu retribuir com moedas de ouro pelos oito pães que os estranhos, generosamente, 

lhe ofereceram.  

Ao chegarem juntos a Bagdá, o xeique foi recebido com espanto por seus entes, aos 

quais ele narrou a trágica história, seguida do gesto grandioso dos dois homens que 

estavam a seu lado. O xeique determinou que lhes pagaria oito moedas de ouro, sendo uma 

para cada pão doado pelos seus novos amigos. Prontamente, um dos poderosos vizires 

entregou ao xeique oito moedas do seu bolso para que este pudesse pagar a dívida. Ao 

fazê-lo, o xeique entregou cinco moedas para o calculista e três para seu amigo, uma vez 

que estes haviam doado cinco e três pães, respectivamente.  

O calculista, respeitosamente, questionou a divisão feita pelo xeique. Reivindicou, 

para espanto dos presentes, sete das oito moedas, alegando que seu amigo faria jus a 

apenas uma moeda. Diante da surpresa plateia, o calculista explicou o raciocínio que o 

levou ao resultado da divisão dessa forma: Como os oito pães formam divididos em três 

pedaços cada, Samir partiu do raciocínio da divisão dos vinte e quatro pedaços, sendo que 

cada viajante comeu oito desses pedaços. Como possuía cinco pães, totalizando quinze 

pedaços, Samir considerou que foi o doador de sete pedaços (descontando os oito pedaços 

que ele mesmo comeu). Seguindo a mesma lógica, seu amigo bagdali doou para o xeique 

apenas um pedaço, uma vez que possuía nove e comeu, ele próprio, oito . Dessa forma, o 

calculista justificou a divisão da forma que enunciara.  

Depois da brilhante explanação, o xeique se convencera de que o calculista fazia jus 

às sete moedas que pleiteara. Quando corrigiria o método de retribuir os amigos, Samir 

tomou novamente a palavra e, argumentando que os dois tinham sido igualmente 

generosos, defendeu que, apesar de a segunda maneira de dividir ter sido matematicamente 

correta (assim como o primeiro método), esta não era justa aos olhos de Deus. Por terem 
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 Bagdali é o adjetivo em português relativo a Bagdá. 
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compartilhado tudo o que possuíam, com a mais nobre das intenções, os dois mereceriam 

ser igualmente recompensados, recebendo, portanto, quatro moedas cada. 

O calculista causou admiração vinda de todos os presentes e a história seguiu com o 

bagdali narrando a criatividade e a habilidade de Samir em resolver problemas utilizando a 

linguagem e o raciocínio matemático. 

No problema narrado, estão descritas três formas diferentes de se interpretar e 

solucionar o mesmo problema ou, em outras palavras, três formas de se modelar a situação. 

A premissa básica presente na situação é da existência/necessidade de gratidão. Ao 

questionar tal premissa, uma solução, que faria sentido, seria o xeique simplesmente não 

retribuir o favor recebido.  

Considerando que o xeique devia cumprir a palavra, podemos solucionar a situação 

de algumas formas. As três diferentes soluções citadas advêm da diferença de pressupostos 

presentes em cada uma das maneiras de se interpretar o problema e, consequentemente, 

resultam em três diferentes modelos. Como o calculista usou linguagem, pensamento, 

técnicas e conceitos matemáticos na atividade de modelagem, dizemos que este fez 

modelagem matemática. 

Na primeira solução, proposta naturalmente pelo xeique, pressupôs-se que o mais 

justo seria retribuir aos viajantes em partes proporcionais às quantidades de alimento que 

cada um colocou à disposição, no momento da partilha.  

Já na solução “matematicamente correta” proposta pelo calculista, pressupõe-se que 

o pagamento deve ser feito em partes proporcionais ao alimento efetivamente doado, ou 

seja, deve-se descontar a quantidade de pão comida porque já a possuía antes de começar a 

divisão. 

Finalmente, a divisão definitiva apresentou-se no momento em que o calculista 

pressupôs que, aos olhos de Deus, a forma mais justa é retribuir igualmente a pessoas que 

tiveram intenções igualmente boas. 

Não intentamos classificar as soluções como melhores ou piores, visto que tais 

denominações remetem aos objetivos, interesses e valores do modelador ou da comunidade 

à qual interessa a retribuição. Nos três casos, podemos afirmar que, da forma que foram 

narradas, todas foram satisfatórias para grande parte da comunidade envolvida. A 

argumentação do calculista, conduzindo a uma mudança nos pressupostos, levou todos a 

modificar o modelo proposto pelo xeique, mesmo quando este já satisfazia aos anseios dos 

envolvidos. 
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Também não se pode dizer que a passagem do livro esgota as possibilidades de 

solução. Por exemplo, poderíamos formular outros pressupostos e construir um novo 

modelo: se considerarmos que a generosidade de um ato quantifica-se pela proporção entre 

o bem que o indivíduo possui e o que ele é capaz de doar, chegaríamos a outro modelo.  

Samir doou sete quinze avos do que possuía, enquanto seu amigo doou um nono. Dessa 

forma, o primeiro deveria receber 21/26 do pagamento e o segundo, 5/26 
12

.  

Sob outra perspectiva, poder-se-ia considerar que o xeique encontrava-se à beira da 

morte e foi salvo pelos estranhos, devendo ser grato a estes por sua própria existência. 

Retribuir, proporcionalmente, nessa ótica, significaria dar a eles toda a sua fortuna (a qual 

ele poderia considerar perdida até aquele momento) ou, de forma parecida, dividi-la em 

três partes iguais, pois os estranhos dividiram com ele tudo o que possuíam, no momento 

do encontro. 

Reiteramos que estas outras soluções não foram apresentadas como ideais, nem 

mesmo como aperfeiçoamento das anteriores. Não se devem categorizar as soluções. A 

intenção é discutir como a presença de novos pressupostos, a ausência de outros e a 

modificação destes interfere na elaboração e na maneira pela qual são avaliados os 

modelos matemáticos na solução de problemas, em diferentes contextos. 

Para avaliar o modelo, é exigido do aluno/modelador que novamente faça 

julgamentos. Deve constatar se o modelo alcança os objetivos a que se presta. Essa análise 

remete aos pressupostos utilizados durante a modelagem. Contudo, pode-se considerar 

significativa a atividade de modelagem, mesmo na ausência da criação de um modelo 

como resultado. O ponto culminante, na atividade de modelagem, no âmbito educacional 

que defendemos, é exatamente esta dinâmica: interações promovidas entre alunos e 

professor, questionamentos surgidos durante a atividade, pesquisa realizada para obter uma 

compreensão da situação em questão, crítica feita aos modelos existentes e suas premissas 

e/ou pressupostos (implícitos ou explícitos), aspectos estes que justificam a tentativa de 

trabalhar de modo que os alunos tornem-se modeladores. 

 Da parte do professor, espera-se que este se posicione em sala de aula, de modo a 

orientar e incentivar os alunos a remeterem os modelos a seus próprios pressupostos e 

valores. O professor deve estar sempre atento para não correr o risco de impor ou induzir 

seus próprios pressupostos, canalizando a construção dos modelos numa única direção. 

                                                           
12

 Divide-se a retribuição em partes proporcionais a 7/15 e 1/9 
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Entretanto, este não pode deixar a atividade completamente sem uma direção, pois os 

alunos dependem de alguém com experiência para ajudá-los a delimitar, fazer recortes da 

realidade e torná-la possível de ser matematicamente modelada. Uma imagem: na “chuva” 

de ideias que se apresenta durante a atividade de modelagem, o professor não deve fazer o 

papel da calha, que limita e conduz, mas do rodo que, na medida do possível, tenta evitar 

que essas ideias se espalhem, rumo ao caos. Por isso, acreditamos que nossa concepção de 

modelagem inspira uma atividade escolar cujos princípios estão em consonância com as 

ideias educacionais de John Dewey e cuja condução em sala mostra-se adequada por meio 

do método do caso (coerente com a escola de Dewey). Tais ideias e o método do caso 

serão apresentados no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 2 

 

EDUCAÇÃO PROGRESSIVA, PENSAMENTO REFLEXIVO E MÉTODO DO 

CASO 

 

Percebemos, em nossa prática docente, não raramente, uma atitude de inércia dos 

estudantes que nos preocupa e caminha em direção oposta ao que entendemos como 

objetivo da educação. Atribuir a causa desse problema (pelo menos, assim entendemos 

essa situação) exclusivamente aos próprios alunos beiraria a uma atitude hipócrita. Se as 

atividades propostas pela escola, pela mediação do professor, não encontram ressonância 

nas atitudes dos alunos, devemos questionar o método e, sobretudo, o que vem antes dele: 

nossas concepções sobre educação e o papel da escola na formação do indivíduo e, 

consequentemente, sua influência na vida social extra-escolar.  

Neste capítulo, discutiremos esse papel, alinhando nossas concepções às de Dewey, 

que defende a chamada “educação progressiva” que é uma “reorganização ou 

reconstrução da experiência, que esclarece e aumenta o sentido desta e também a nossa 

aptidão para dirigir o curso das experiências subsequentes” (DEWEY, 1979, p. 83, grifo 

do autor). Assim acreditamos que se deve entender a educação, promovendo a aquisição da 

capacidade de reorganizar atos e pensamentos, de forma a melhorar a qualidade da relação 

entre o indivíduo e o mundo em que este se situa. Um elemento importante para que a 

educação cumpra tal papel é a atitude mental dos alunos apresentar o pensamento reflexivo, 

“espécie de pensamento que consiste em examinar mentalmente o assunto e lhe dar 

consideração séria e consecutiva”. (DEWEY, 1959, p. 13).  

Coerentemente com as ideias de Dewey, enxergamos que o método do caso, que 

também será mais bem detalhado neste capítulo, apresenta-se como um método de ensino 

adequado para estimular a atitude mental mencionada. Entendemos que esse método, ou 

uma adaptação dele, pode servir como inspiração para o encadeamento de atividades que 

estimulem o pensamento reflexivo. 
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Finalmente, argumentaremos o porquê de se realizar uma atividade de modelagem 

matemática a partir de premissas e pressupostos enquadrados na “escola de Dewey”
13

, em 

particular, conduzida, metodologicamente, pelo método do caso. 

 

2.1 – A “escola de Dewey”  

 

Dewey (1979)  apresenta a definição etimológica da palavra educação como o 

processo de dirigir, de conduzir, de elevar. Devemos tomar cuidado com a interpretação do 

sentido de palavras como conduzir, dirigir. Por um lado, essas palavras carregam uma 

conotação de manipulação, de rigidez de métodos. Por outro lado – o que queremos 

apontar – significam orientar, não deixar sem algum rumo. Um navegador pode utilizar-se 

das estrelas no céu para orientar sua viagem e atingir seus objetivos, e isso não quer dizer 

que uma estrela seja capaz de mudar a direção do barco e definir o caminho que o 

navegador irá seguir. 

As atividades em sala de aula, como entendemos, devem estimular hábitos ativos 

que, para Dewey, “subentendem reflexão, investigação e iniciativa para dirigir as aptidões 

a novos fins” (1979, p.57). Neste caminho, Dewey afirma que o “objetivo da educação é 

habilitar os indivíduos a continuar a sua educação” (p. 108). Dessa afirmação, entendemos 

que a educação começa no dia em que nascemos e dura enquanto nossos sentidos forem 

capazes de receber qualquer estímulo. A fase escolar é quando estamos submetidos a 

condições que proporcionam – ou pelo menos, deveriam proporcionar – uma ampliação na 

capacidade de desenvolvermos uma relação harmoniosa com as coisas, os indivíduos e as 

emoções.  

Para que a escola cumpra o ambicioso objetivo de “ensinar a aprender”, no sentido 

descrito anteriormente, devem-se promover atividades na quais o estudante seja o ator 

principal do processo. Despertar o interesse do aluno, desafiá-lo, motivá-lo a resolver uma 

situação problemática. Não esperamos encontrar pessoa engajada no processo educativo, a 

quem tais situações não seriam bem-vindas. Entretanto, reconhecemos, em nossa prática, 

um domínio indesejável de práticas engessadas sobre as práticas flexíveis: das listas de 

exercícios sobre os verdadeiros desafios ao intelecto; das respostas exatas sobre a 

apreciação de hipóteses alternativas; da autoridade sobre a autonomia.  

                                                           
13

 Termo nosso, para fazer alusão à escola cumprindo um papel social de acordo com a obra Democracia e 
Educação, de John Dewey. 
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 Para proporcionar um ambiente que valorize as capacidades assumidas como 

desejáveis, partimos da ideia de que a escola tem o papel primordial, além de árduo e 

controverso, de “ensinar a pensar”. Primordial no sentido em que as atitudes dentro e fora 

da escola serão mais ou menos qualificadas quanto for o indivíduo apto a pensar. Árduo, 

pois o hábito de pensar não pode ser imposto, nem mesmo conseguido mediante avisos ou 

conselhos. Controverso, pois ao assumir que ensinar a pensar é o papel da escola, faz-se 

necessário declarar o que entendemos por pensar. 

 Dewey (1979, p. 165) afirma que  

 

Pensar é o ato cuidadoso e deliberado de estabelecer relações entre aquilo 

que se faz e suas consequências. Por ele nota-se não somente que estas 

coisas estão relacionadas, como também as particularidades da sua 

associação. [...] Aparece o estímulo ao ato de pensar quando queremos 

determinar a significação de algum ato realizado ou a realizar-se. Pelo 

pensamento nós prevemos as consequências. Isto subentende que a 

situação do modo que ela é, quer por si mesma, quer para nós, é 

incompleta e, por isso, indeterminada. A antevisão de consequências 

significa uma solução proposta ou tentada. Para se aperfeiçoar esta 

hipótese, devem ser cuidadosamente analisados as condições existentes e 

o conteúdo da hipótese adotada. Então a solução sugerida – a ideia ou 

teoria tem de ser posta em prova, procedendo-se de acordo com ela. [...] 

O ato de pensar implica todos estes atos – a consciência de um problema, 

a observação das condições, a formação e a elaboração racional de uma 

conclusão hipotética e o ato de a pôr experimentalmente em prova. 

 

 

 Podemos extrair da citação que o ato de pensar não resume a uma ideia que vem à 

mente, uma intuição ou impulso aleatório de se tentar uma solução para um problema, 

assim como um amontoado de ingredientes não necessariamente levarão à produção de um 

prato saboroso. Não que tais ideias, que “surgem” de repente, não tenham valor na 

formação do hábito de pensar, mas é que esse hábito não pode se reduzir a pensamentos 

desconexos. Isso quer dizer que, para se pensar reflexivamente, a conexão entre as ideias 

deve ser intencional e coordenada. 

 Contudo, pouco ou nada adiantariam os esforços no sentido de estimular o 

pensamento – mais especificamente, o pensamento reflexivo – se este movimento for 

unidirecional, no sentido professor-aluno. É preciso que o aluno sinta-se verdadeiramente 

desafiado e interessado em solucionar um problema para provocar a imersão deste no 

processo de reflexão. O combustível da reflexão é a dúvida. A chama que acende esse 

combustível é o interesse pelo problema. 
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 Dewey (1979) acentua a importância de se prolongar o estado de dúvida. De fato, 

se não há dúvida, não há problema; se não há problema, não há o que investigar, procurar, 

buscar, enfim, não há necessidade de crescer. Assim, concordamos com Dewey, quando 

ele atribui ao interesse do estudante pelo problema um papel fundamental para o 

encaminhamento da atividade. O autor enumera as acepções mais comumente usadas para 

a palavra interesse: I) Interesse pela atividade considerada em seu todo; II) Os resultados 

objetivos previstos e desejados; e III) A pessoal propensão emocional. (p. 138). 

Não acreditamos que seja possível conduzir o processo educacional contemplando, 

a todo momento, esses três tipos de interesses. Entretanto, acreditamos que vale a pena 

procurar atingir os alunos com atividades e métodos que estimulem algum dos três tipos de 

interesse (eventualmente, os três) descritos por Dewey. Por exemplo, uma aula envolvendo 

temas pelos quais os alunos têm curiosidade (digamos, epidemias) pode provocar o 

interesse do tipo I. Mesmo uma aula tradicional pode produzir interesse. Uma lista de 

exercícios preparatórios para uma prova pode estimular o interesse do tipo II, uma vez que 

uma boa nota e a aprovação na disciplina são resultados objetivos capazes de produzir 

certo tipo de motivação. Uma aula contendo atividades com referências ao contexto extra-

escolar (em particular, aquelas relacionadas aos lazeres) pode proporcionar o interesse do 

tipo III. Cabe ao educador uma postura de utilizar temas e métodos que despertem e/ou 

mantenham o interesse do aluno sempre vivo, para que este assuma constante posição ativa 

e indagadora. 

Assim, concluímos, a respeito de um papel da escola, que esta deve dedicar-se a 

formar um indivíduo pessoal e socialmente apto a assumir uma posição reflexiva e crítica 

perante as situações que lhe são apresentadas. Mas isso é pouco. Para que a escola 

realmente cumpra o proposto, deve-se ampliar essa discussão para a escolha de métodos e 

conteúdos.  Acreditamos que o método, o objeto de estudo e as concepções de educação 

devem estar integrados para que se aumente a possibilidade de se obter os resultados 

desejados. 

Buscamos, a partir das ideias expostas, elaborar uma atividade com potencial para 

cumprir, ainda que em parte, cinco condições enumeradas por Anísio Teixeira no prefácio 

de Dewey (1967):  

 

1. Só se aprende o que se pratica. – Seja uma habilidade, seja uma ideia, 

seja um controle emocional, seja uma atitude ou uma apreciação, só as 

aprendemos se as praticamos. [...]; 
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2. Mas não basta praticar. – A intenção de quem vai aprender tem 

singular importância. [...] Não posso adquirir um novo modo de agir, se 

não tenho a intenção de adquiri-lo.[...]; 

3. Aprende-se por associação. – Não se aprende somente o que se tem em 

vista, mas as coisas que vêm associadas com o objetivo mais claro da 

atividade. [...]; 

4. Não se aprende nunca uma coisa só. – Como acabamos de ver, à 

medida que aprendemos uma coisa, várias outras são simultaneamente 

aprendidas. [...]; 

5. Toda aprendizagem deve ser integrada à vida, isto é, adquirida em 
uma experiência real de vida, onde o que for aprendido tenha o mesmo 

lugar e função que tem na vida. (TEIXEIRA, em DEWEY, 1967, pp. 33-

36, grifo do autor).  
 
 

Seguimos, então, com a discussão sobre a escolha apropriada de métodos e 

materiais de estudos adequados para uma escola que associa o conhecimento produzido em 

sala de aula à vida cotidiana dos estudantes, discussão necessária e explicitada por Dewey 

(1959). 

 

2.2 – O Método do Caso 

 

Dewey afirma que, diante de uma situação problemática, o estudante deve, 

preferencialmente, agir pelo método da reflexão. Sobre esse método, é preciso: 

 

Primeiro, o aluno deve estar, em verdadeira situação de experiência – que 

haja uma atividade contínua a interessá-lo por si mesma; segundo, que 

um verdadeiro problema se desenvolva nesta situação como um estímulo 

para o ato de pensar; terceiro, que ele possua os conhecimentos 

informativos necessários para agir nessa situação e faça as observações 

necessárias para o mesmo fim; quarto, que lhe ocorram sugestões para a 

solução e que fique a cargo dele desenvolvê-las de modo bem ordenado; 

quinto, que tenha oportunidades para pôr em prova suas ideias, 

aplicando-as, tornando-lhes clara a significação e descobrindo por si 

próprio o valor delas (DEWEY, 1979, p. 179). 

 

 

Antes que se argumente em defesa da utilização deste ou daquele método, em sala 

de aula, é preciso ficar claro que não esperamos ter uma receita do ensino, que funcionará 

sem restrições. Um método adequado, bem como um objeto de estudo, deve ser apropriado 

para o professor, para os alunos, para a administração escolar, em determinado contexto de 

tempo, espaço, sociedade e cultura. Seria pretensão sugerir que houvesse o método de 

ensino a ser adotado. Enxergamos no método do caso uma possibilidade promissora e 
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coerente com as concepções de educação apresentadas na seção anterior, e apropriado para 

conduzir uma atividade com objetivo pré-estabelecido 

 O método do caso – não se confunda com método do estudo de caso
14

 – é uma 

metodologia de ensino desenvolvida há pouco mais de um século, por Christopher 

Columbus Langdell, na escola de Direito de Harvard (MENEZES, 2009). Ele consiste em 

colocar os alunos frente a frente com uma situação de decisão. Uma situação é relatada 

pelo professor (um caso), de modo claro e, ao mesmo tempo, indefinido. Essa situação 

pode ser algo acontecido, algo que esteja acontecendo, ou algo plausível de se imaginar 

acontecendo. A partir da exposição do caso, cabe aos alunos, sempre com o suporte do 

professor, assumir uma posição relacionada ao caso, fundamentando tal posição e 

analisando as consequências dessa postura.  

O método do caso deve ser cuidadosamente planejado para que se permita alcançar 

os objetivos iniciais da proposta pedagógica. Isto é, deve-se elaborar um plano de ensino 

coerente com os objetivos da investigação e referenciado na teoria que sustenta o método 

do caso como uma metodologia de ensino. No contexto das ciências econômicas, 

Hammond (2002) simplifica a definição do método como uma discussão de situações da 

vida real com as quais executivos se depararam (grifo do autor). Por situações da vida real, 

entendemos, em nosso contexto, acontecimentos em qualquer parte relatados em qualquer 

tipo de mídia: TV, internet, livros, revistas, jornais, relatórios empresariais, ou outras 

fontes de consulta, nas quais os alunos terão a possibilidade de encontrar os dados que 

julgarem relevantes, incentivando a prática da pesquisa entre estes estudantes. 

Acreditamos, ainda, que, mesmo uma situação fictícia, planejada de forma adequada, pode 

incentivar tal prática.   

Em geral, autores focalizam em acontecimentos socioculturais do passado ou atuais 

em que as situações estão problematizadas na forma de casos fiéis aos acontecimentos. 

Contudo, Parkinson (2008) admite a importância de se criar casos adaptados para o estudo. 

Inclusive, entendemos que, uma vez que o caso é narrado pelo professor, essa narrativa 

pode ter algumas características modificadas, não intencionalmente, na sua elaboração, 

                                                           
14

 O Estudo de Caso é uma metodologia de pesquisa qualitativa, conforme define Alves-Mazotti (2009), que 

consiste em uma metodologia de pesquisa a qual focaliza apenas uma unidade, que pode ser um indivíduo, 

um pequeno grupo, uma instituição, um programa ou uma família, além dos casos múltiplos, que consistem 

em vários casos estudados separadamente. Mais detalhes sobre o Estudo de Caso podem ser obtidos na vasta 

literatura sobre metodologia de pesquisa. Ver, por exemplo, Fiorentini e Lorenzato (2006). 
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mesmo que o professor/narrador pense que está posicionando-se de forma neutra na 

narrativa.  

Entendemos que a narrativa é um momento essencial do método, mas é 

indispensável que este seja um momento apenas inicial, após o qual o aluno assume o 

controle de sua interação com o caso. Esse momento também tem importância 

fundamental, pois uma mesma narrativa pode produzir várias interpretações iniciais do 

caso por parte dos alunos que recebem essa informação, daí a importância de um 

planejamento dessa etapa do método. 

César (2005) enfatiza a importância de se redigir cuidadosamente o caso, para que 

os alunos se interessem por ele e tenham suporte mínimo suficiente para buscar 

informações complementares e começar a produzir conclusões a respeito do caso. Além 

disso, o professor deve cuidar para que o caso não se torne um mero exercício tradicional 

no qual os alunos simplesmente “aplicam” os dados do problema em busca de uma solução 

“ideal”. Inclusive salienta que as diferentes interpretações da situação podem conduzir a 

diferentes decisões a respeito do caso. Entendemos que tal possibilidade não só é saudável, 

como é uma situação desejável dentro do ambiente educacional. Pretendemos valorizar a 

criatividade, a individualidade e a liberdade de pensamento e expressão dos estudantes. 

Entretanto, devemos ter sempre em mente os objetivos iniciais para que não nos percamos 

no mundo de informações, opiniões e controvérsias que despontam nesse tipo de ambiente. 

No Brasil, segundo Noro e Abbade (2007), a cultura do caso ainda não é muito 

utilizada, por falta de iniciativas que a introduzam nas salas de aula, ainda que estes citem 

algumas exceções. Menezes (2009) também relata a pouca presença dos casos nas salas de 

aula brasileiras. Apesar de existir uma cultura de casos bem estruturada em algumas áreas 

(Medicina, Direito e Administração), não vemos a mesma abordagem como algo comum 

em muitos cursos, ou disciplinas. Especialmente, não vemos o método do caso como 

ferramenta metodológica popular em salas de aula de Matemática.  

No próximo capítulo, mostraremos como elaboramos uma proposta para utilizar 

esse método. Ele foi escolhido como abordagem didática devido à maneira como se 

desenvolve em torno de um tema escolhido na concepção da “escola de Dewey”. Listamos, 

a seguir, alguns dos propósitos do método do caso, traduzidos por nós a partir de um 

recorte no texto de Boehrer e Linsky (1990): 
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• Promover o pensamento crítico; 

• Atribuir a responsabilidade do aprendizado ao próprio estudante; 

• Assimilação de informações, conceitos e técnicas; 

• Avivar a dinâmica da sala de aula; 

• Desenvolver a capacidade de colaboração; 

• Questionar o modelo de ensino tradicional centrado no conhecimento do 

professor. 

 

Acrescentaríamos, a esta lista, mais dois propósitos: 

 

• Promover o pensamento dialógico (não linear); 

• Possibilitar a percepção de outras interpretações do fenômeno em estudo (o 

aspecto da alteridade). 

Na literatura consultada, não encontramos uma definição explícita do método do 

caso, embora tenhamos encontrado uma série de caracterizações deste, o que nos levou a 

sistematizar nosso próprio entendimento do método. Construímos a figura 5 para auxiliar 

essa sistematização. 

 

 

 

Figura 5: Os elementos do método do caso e sua interação. 

Alunos, professor e a situação em estudo estão imersos em 

um contexto. O professor é um mediador na interação do 

aluno com a situação (problemática). 
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Nosso entendimento do método do caso é que este se inicia com a escolha de uma 

situação a ser estudada, que pode ser encontrada em qualquer contexto. Após a escolha da 

situação, uma fase expositiva consiste na sua apresentação e problematização, dela 

levantando aspectos de modo que os próprios estudantes apropriem a situação como sendo 

problemática. Aspectos da situação não podem ser confundidos com dados a serem 

diretamente aplicados na solução do problema. Para deixar os alunos confortáveis, o 

professor deve sugerir fontes de consulta e ficar à disposição para esclarecimentos, ao 

longo da atividade. Contudo, a partir da exposição inicial feita pelo professor, ele assume 

papel coadjuvante, tornando-se um facilitador da interação do aluno com o objeto de 

estudo, fornecendo mais perguntas do que respostas para este aluno. 

Na próxima seção, delinearemos como o método do caso pode conduzir uma 

atividade que envolve modelagem matemática na ótica de premissas e pressupostos em 

conformidade com os propósitos educacionais defendidos por Dewey. 

 

2.3 – Modelagem matemática na ótica de premissas e pressupostos, o método do caso 

e Dewey 

 

Uma leitura das duas seções anteriores pode conduzir a uma errônea impressão de 

que concebemos a utópica educação em que tudo conspira a favor de uma transformação 

positiva da sociedade, com alunos ativos, professores empenhados, problemas 

motivadores, etc. O que acreditamos é que se podem construir oportunidades ricas em sala 

de aula. Entre outras possibilidades existentes para tanto, voltamos nossa atenção para a 

atividade de modelagem matemática, na ótica de premissas e pressupostos, concepção de 

Bean apresentada no capítulo anterior. 

Modelagem matemática
15

 é a atividade de modelar utilizando a linguagem 

matemática, no intuito de criar um construto conceitual. Esta envolve a atitude indagadora 

do aluno, a investigação, a sugestão de hipóteses concebíveis, a avaliação da solução, entre 

outras atitudes desejáveis, dentro da concepção de educação progressiva de Dewey. 

Embora tais concepções de Dewey digam respeito à educação, em geral, particularizamos 

                                                           
15

 A partir de agora, sempre que utilizarmos a expressão “modelagem matemática”, estaremos nos referindo à 

modelagem matemática na ótica de premissas e pressupostos. Suprimimos os termos premissas e 

pressupostos para evitar repetições. Contudo, o adjetivo “matemática” continuará acompanhando o 

substantivo “modelagem” para diferenciar a modelagem matemática da modelagem que não emprega a 

matemática nas conceituações. 
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algumas delas à educação matemática. Desta forma, entendemos que a modelagem 

matemática conduzida didaticamente pelo método do caso pode trazer contribuições 

educacionais, como argumentaremos a seguir. 

O método do caso apresenta aos estudantes uma situação que admite uma variedade 

de soluções, o que exige um posicionamento do aluno, individualmente ou em grupos, no 

sentido de elaborar uma solução plausível para a situação em questão, com uma 

justificação correspondente. Se a solução elaborada envolve a adoção de premissas ou a 

formulação de pressupostos adicionais aos que são apresentados no caso, entendemos a 

construção de solução como modelagem; caso a elaboração envolva conceituação em 

linguagem matemática, está presente a modelagem matemática. O método do caso fornece 

uma estrutura flexível, na qual está posta uma situação problemática a ser abordada pelos 

estudantes de forma autônoma, investigando e construindo uma solução, testando suas 

próprias formulações. Assim, este método fornece um ambiente educacional propício para 

a modelagem, que remete à necessidade de uma organização de pensamentos e atitudes que 

se alinham com o pensamento reflexivo.  

 O caso, quando formulado a partir de uma situação que seja de legítima importância 

para os alunos, proporcionará a eles uma experiência interessante por si só. Uma questão 

envolvendo aquele caso será entendida pelos alunos como verdadeiro desafio. Nesse ponto, 

enfatizamos o cuidado em desenvolver e situar casos, para que o problema receba crédito, 

por parte dos estudantes. O professor, que opta por conduzir uma atividade pelo método do 

caso, deve fornecer as informações iniciais de forma clara, para que os alunos tenham onde 

iniciar a fundação de sua solução. Assim, os alunos, com o auxílio de informações 

adicionais que possam obter, estarão aptos a atacar o problema, fazendo suas primeiras 

conjecturas fundamentadas e testando sua aplicabilidade e suas consequências. 

 As atitudes do aluno, ao modelar, também podem proporcionar a dita reflexão. Ao 

se deparar com uma situação, a qual carece de um modelo adequado para que se resolva, os 

estudantes/modeladores deverão encaminhar uma dinâmica que seja intencional e 

direcionada para um objetivo.  

Em alguma medida, um caso bem conduzido pode, se não evitar alguns dos temores 

descritos por Dewey (1959), redirecionar os estudantes a um caminho para elaborar e 

justificar uma solução. O autor demonstra preocupação com atitudes costumeiras do ser 

humano, que podem ser assumidas pelos estudantes: 
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Pode acontecer que não exerçamos suficiente crítica das ideias que nos 

ocorrem; que nos precipitemos por uma conclusão, sem pesar os 

argumentos em que se baseia; que renunciemos à busca, à investigação, 

ou a abreviemos indevidamente; que adotemos a primeira “resposta” ou 

solução que nos venha à cabeça, por preguiça mental, frouxidão ou 

impaciência de chegar ao fim. (DEWEY, 1959, p. 25). 

 

 

 Atitudes desse têm grande chance de condenar ao fracasso qualquer tentativa de se 

promover o pensamento reflexivo em um grupo, ou em um indivíduo. Em particular, a 

atividade de modelar não se desenvolverá em sua plenitude sem que se crie um ambiente 

que propício a movimentar o espírito do estudante na construção de uma solução para um 

problema que de fato lhe cause inquietude. 

 A sistematização de conteúdos matemáticos abordados durante a modelagem pode 

ter papel secundário se comparado às atitudes e reflexões estimuladas ao levantar aspectos 

de uma situação e formulando pressupostos referentes durante a atividade. Salientando 

algo que já foi exposto no capítulo 1, entendemos que a atividade de modelar deve ser um 

dos nossos múltiplos objetivos educacionais, mesmo quando não se obtém um modelo 

satisfatório como resultado final. Uma vez que a atividade provoque um engajamento do 

aluno na construção de tal solução, de forma contínua e integrada, com ações consecutivas 

e reflexivas, teremos indício de que o hábito de pensar foi devidamente estimulado 

(incluindo o raciocínio matemático e a abordagem de conteúdos matemáticos que podem 

ocorrer durante o processo). Mais que isso, uma contribuição pode ter-se dado no processo 

de formação integral do indivíduo. O pensamento, analisando um contexto mais amplo que 

o ambiente em sala de aula,  

 

faz-nos capazes de dirigir nossas atividades com previsão e de planejar de 

acordo com fins em vista ou propósitos de que somos conscientes; de agir 

deliberada e intencionalmente a fim de atingir futuros objetivos e obter 

domínio sobre o que está, no momento, ausente. (DEWEY, 1959, p. 26). 

 

Acreditando nas concepções de Dewey, dentre elas a necessidade de se estimular o 

pensamento reflexivo, a educação, centrada no aluno (sem, de forma alguma, isolar os 

papéis de aluno e professor), e o desenvolvimento de capacidades dos estudantes que lhes 

serão úteis em experiências posteriores (quer no contexto escolar ou fora deles), 

desenvolvemos uma proposta de atividade cujo encaminhamento inspira-se no método do 

caso, e cujo eixo de desenvolvimento é uma atividade de modelagem matemática. No 
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próximo capítulo, descreveremos e justificaremos o processo de elaboração da proposta, 

desde sua gênese, até a versão “final” que foi submetida a um teste com a participação de 

alunos de licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto. 
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CAPÍTULO 3 

 

A CONCEPÇÃO DA ATIVIDADE 

 

Neste capítulo, descreveremos como nasceu a ideia da atividade que propusemos, 

desde as primeiras inspirações, até a versão que foi levada à sala de aula para análise. 

Desde a escolha do tema, até o planejamento da atividade, descreveremos o processo e 

justificaremos as escolhas. Apresentaremos a questão de investigação e os objetivos 

educacionais da nossa pesquisa, enumerados na introdução deste texto. 

 

3.1 – Modelagem matemática no campeonato brasileiro de futebol 

 

Antes de colocar em prática uma atividade de natureza livre, como a que 

concebemos, consideramos fundamental simulá-la, buscando antever problemas, 

dificuldades, propostas alternativas plausíveis, fazer as adaptações necessárias ou até 

mesmo, se for o caso, descartar a proposta. Com isso, muita coisa mudou, desde o início 

dos trabalhos até o momento da aplicação da atividade. Conteúdos matemáticos a serem 

trabalhados, público-alvo, duração da atividade, entre outros detalhes, foram revistos e 

readequados, durante os dez meses que durou a fase de elaboração.  

Outros pontos do planejamento permaneceram inalterados, especialmente aqueles 

que melhor representam o espírito da atividade. De um modo geral, desejávamos propor 

uma atividade com potencial de envolver os alunos, diante de uma situação problemática 

que lhes fosse significativa, e cuja solução envolvesse a criação de um modelo matemático 

que envolvesse probabilidade em jogos e/ou campeonatos de futebol. 

Seguindo esses princípios, ensaiamos uma primeira proposta, baseada na tarefa de 

responder aos seguintes tipos de questões: 

a) questões que fazem prognósticos de times baseados na situação atual de um 

campeonato; 

b) questões a respeito do destino de times que atingem determinada pontuação, ao 

fim do campeonato; 

c) questões a respeito das chances de vitória de cada equipe, em determinado jogo. 
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Uma das dúvidas iniciais foi quanto ao tipo de campeonato que serviria de contexto 

para a modelagem. Essa escolha deve estar em sincronia com o momento do ano em que é 

realizada a atividade. Como cada torneio possui sua própria forma de disputa, as questões a 

serem elaboradas teriam de ser adequadas à forma de disputa do torneio escolhido. Assim, 

escolhemos o campeonato brasileiro de futebol da série A, pelos critérios: 1) relevância – é 

o campeonato que ocupa maior espaço na mídia brasileira, e que movimenta a maioria dos 

torcedores do país
16

; 2) regulamento – após muitas formas de disputas adotadas, estamos 

em uma fase de estabilidade, com um regulamento que se repete há 8 anos e tende a se 

repetir pelos próximos anos, fornecendo, assim, uma maior coleção de dados passados que 

podem ser usados como parâmetros na modelagem; e 3) duração – é o mais longo torneio 

disputado pelos clubes brasileiros, com jogos de maio a dezembro (abrangendo os dois 

semestres letivos), o que permitiria a realização da modelagem em praticamente qualquer 

época do ano. 

Mesmo com a definição do campeonato a ser utilizado, ainda devíamos nos 

preocupar com o momento de colocar a atividade em prática. Numa reta final de 

campeonato, seria mais interessante discutir questões do tipo a, citado anteriormente, 

como: “Qual a probabilidade de o time A ser campeão?”, ou, “Qual a probabilidade de o 

time B ficar entre os quatro primeiros colocados?” No início do campeonato, fariam mais 

sentido as perguntas do tipo b, por exemplo: “Quantos pontos um time deve fazer para ter 

90% de chances de se sagrar campeão?”, ou “Qual a probabilidade de um time ser 

rebaixado à segunda divisão com 40 pontos conquistados?” Já as questões do tipo c, 

relacionadas às chances dos times em partidas específicas, adequar-se-iam a qualquer 

momento do campeonato. Cabe ressaltar que, durante todo este texto, utilizamos as 

palavras “probabilidade” e “chance” como sinônimos, embora possam existir diferenças 

sutis em seus significados. Para nós, uma chance (ou uma probabilidade) é um número que 

quantifica uma possibilidade de ocorrência de um evento. 

Na tentativa de construir um modelo que respondesse perguntas do tipo a, 

chegamos à conclusão que a atividade não apresentaria os resultados desejados, na medida 

em que adquirimos a expectativa de que poderiam ser exigidos conceitos de estatística e 

probabilidades avançados, durante a modelagem. Contudo, apresentaremos aqui nossa 

                                                           
16

 Segundo pesquisa divulgada pelo IBOPE em 2010, as 15 maiores torcidas do país totalizam cerca de 140 

milhões de pessoas. Fonte: <http://www.lancenet.com.br/infograficos/info-torcida1/>. Acesso em: 

31/05/2011 
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construção inicial da atividade, pois esta pode servir de base para trabalhos com público e 

tempo adequados.  

Pensamos em construir um modelo que associasse a pontuação obtida por um 

clube, no final de um campeonato, com sua provável posição na tabela de classificação. 

Nesse sentido, adotamos a premissa: 

 

A classificação final de um clube no campeonato brasileiro de futebol pode ser 

estimada, em termos de probabilidades, em função de sua pontuação, ao 

compararmos as tabelas de pontuação de campeonatos anteriores. 

 

A partir dessa premissa, iniciamos a criação do modelo pela fase de coleta de 

informações julgadas relevantes. Numa fase de pesquisa inicial sobre a classificação de 

campeonatos passados, constatamos que o campeonato brasileiro de futebol só havia sido 

realizado com o atual regulamento
17

, até então, 5 vezes. Em vez de tentar ajustar os dados 

de campeonatos brasileiros de formatos anteriores para fazer nossas inferências, optamos 

por coletar dados de campeonatos de outros países para incrementar nossa gama de 

resultados consolidados, utilizando os seguintes critérios:  

 

1) Campeonatos que possuíssem a mesma quantidade de clubes, e o mesmo 

regulamento do campeonato brasileiro; 

2) Países em que o futebol é um esporte popular, profissional e plenamente 

difundido em sua sociedade; e 

3) Mesmo número de campeonatos de cada país selecionado. 

 

Esses critérios já carregam consigo um juízo de valores que merece atenção. O 

primeiro critério está relacionado a aspectos puramente matemáticos. Num campeonato 

com maior número de jogos realizados, a pontuação média dos clubes tende a ser maior. O 

oposto acontece em campeonatos com um menor número de jogos realizados. Já o segundo 

critério tem um caráter mais qualitativo.  Diz respeito a uma ideia assumida de que, em 

                                                           
17

 O campeonato brasileiro de futebol é disputado, atualmente, por 20 equipes, de modo que cada uma 

enfrenta as demais duas vezes (uma vez como mandante e uma como visitante). Cada rodada é composta por 

10 confrontos, perfazendo um total de 38 rodadas, ou 380 jogos. Em cada um desses jogos, o vencedor é 

contemplado com 3 (três) pontos e o perdedor não recebe nenhum ponto. Em caso de empate, cada equipe faz 

jus a 1 (um) ponto, construindo dessa forma a classificação do campeonato, rodada após rodada. 
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realidades culturais muito distantes da nossa, é possível que as características do 

campeonato sejam também muito diferentes, de modo a distorcer as expectativas, ao 

agrupar esses dados num único modelo. Finalmente, o terceiro critério traz um aspecto 

quantitativo, em conjunto com um qualitativo. Acreditamos que, mesmo em campeonatos 

com características parecidas, existem particularidades, em cada país, que não podem 

sobressair no modelo. Ao levar em consideração mais campeonatos de um país do que de 

outro, poderíamos criar uma tendência de tirar conclusões mais adequadas para este país do 

que para os outros. É importante notar que a seleção de dados constitui uma construção da 

realidade, e não apenas uma simplificação dela. 

Pelo exposto, organizamos na tabela 1 a pontuação final dos 20 clubes em 4 

campeonatos recentes dos seguintes países: Brasil, Espanha, França, Inglaterra e Itália. 

Foram listados, da esquerda para a direita, os dados dos campeonatos de 2006 a 2009 dos 

cinco países selecionados
18

. Por exemplo, o 1º colocado do campeonato brasileiro obteve 

78 pontos em 2006, 77 em 2007, e assim por diante.  O último colocado do campeonato 

inglês obteve 15 pontos em 2006, 28 pontos em 2007, e assim por diante. O campeonato 

italiano de 2007 teve sua classificação final alterada pela justiça daquele país, após 

descoberta de fraudes com envolvimentos de alguns clubes. Por esse motivo, substituímos 

os dados de 2007 pelos dados de 2005, sem prejuízo dos critérios adotados. 

                                                           
18

  Spanish Football Website in English <http://www.soccer-spain.com>. Acesso em 22/03/2010;  

Globoesporte.com <http://globoesporte.globo.com/futpedia> acesso em 22 mar. 2010;  
Confederação Brasileira de Futebol – CBF <http://cbf.com.br>. Aacesso em 15 dez. 2009. 
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Tabela 1: Relação entre a classificação final e a pontuação obtida pelos clubes em 20 campeonatos 

nacionais realizados (2006 a 2009, da esquerda para a direita, com exceção da Itália, em que os 

resultados de 2007 foram substituídos pelos de 2005). 
 

 Brasil  Espanha  França  Inglaterra  Itália  

1º 78 77 75 67  82 76 85 87  79 84 81 80  91 89 87 90  86 91 85 84  

2º 69 62 72 65  70 76 77 78  67 69 64 77  83 83 85 86  79 88 82 74  

3º 67 61 67 65  69 71 67 70  63 62 58 71  82 68 83 83  72 76 72 74  

4º 64 61 65 62  68 66 64 67  55 60 57 64  67 68 76 72  62 74 66 68  

5º 60 60 64 62  68 62 64 65  55 60 57 64  65 60 65 63  61 69 64 68  

6º 59 58 54 57  64 60 60 62  53 59 57 64  63 58 60 62  53 62 60 63  

7º 57 58 53 56  57 60 59 58  52 59 57 61  58 56 58 53  48 54 57 58  

8º 55 55 53 55  55 54 52 55  52 58 54 55  56 55 57 51  45 52 50 57  

9º 53 55 53 55  54 52 52 51  51 52 51 50  55 54 55 51  45 49 48 53  

10º 53 54 52 52  52 50 51 47  50 52 50 50  51 52 49 50  44 45 48 50  

11º 52 54 52 49  46 49 50 46  48 52 49 45  50 49 46 45  44 43 47 47  

12º 51 54 48 49  45 49 48 46  46 48 49 44  48 46 43 45  44 43 46 46  

13º 48 53 45 48  43 47 47 44  46 47 49 44  47 43 42 41  44 43 44 46  

14º 47 51 45 48  42 46 47 43  45 45 49 44  45 42 40 41  43 41 42 44  

15º 45 49 45 47  41 42 45 43  44 44 48 42  43 41 39 41  43 41 40 43  

16º 44 45 44 46  40 40 44 43  44 41 43 40  42 39 37 36  42 39 40 38  

17º 39 44 44 45  40 40 43 42  43 39 43 40  38 38 36 35  42 39 37 37  

18º 38 41 40 41  39 39 42 42  42 33 39 37  34 38 36 34  42 31 36 34  

19º 36 41 38 38  36 35 30 35  41 29 35 36  30 34 35 32  41 29 34 31  

20º 28 17 35 31  24 28 26 33  32 29 34 26  15 28 11 32  35 21 30 30  

                          

 

Um tratamento inicial dos dados coletados gerou a tabela 2, que mostra algumas 

tendências observadas nos campeonatos escolhidos, e tendências médias do conjunto de 

dados.  

 

Tabela 2: Algumas medidas de tendências das pontuações nos campeonatos analisados 

 

 

Na primeira parte da tabela 2, encontram-se alguns dados referentes a pontuações 

obtidas por clubes em determinadas classificações no campeonato. Destacamos a 
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pontuação obtida pelo campeão, pelo 4º colocado
19

 e pelo 16º colocado
20

 nesses torneios. 

A segunda parte da tabela contém dados relativos à distribuição das pontuações ao fim dos 

campeonatos, analisadas como um todo. Por exemplo, é possível identificar que o desvio 

padrão das pontuações, no campeonato brasileiro, é o menor dos países analisados. Essa 

informação corrobora com uma ideia comum no meio especializado de que “o campeonato 

brasileiro é o mais equilibrado do mundo”.  

Na sequência do tratamento estatístico dos dados, construímos um histograma com 

uma amostra de 400 dados (as pontuações finais dos 20 clubes, em 4 campeonatos, de 5 

países diferentes). A figura 6 mostra o resultado obtido: 

 

 

Figura 6: Histograma de frequência das pontuações obtidas por clubes nos 

campeonatos analisados. 

 

Neste ponto dos trabalhos na construção de nosso modelo piloto, surgiu a primeira 

complicação para uma atividade que deveria ser adequada para alunos da educação básica. 

Estávamos caminhando na direção de conceitos estatísticos além dos que normalmente são 

abordados, nesse nível de ensino. Ainda assim, continuamos nossa modelagem (mais 

estatística que matemática, nessa altura) mantendo-nos obstinados em responder às 

                                                           
19

  No Brasil, os quatro primeiros colocados, no campeonato nacional, recebem o direito de disputar a Copa 

Libertadores da América, torneio continental, cuja participação é bastante lucrativa, tornando-se objetivo 

almejado por muitos clubes participantes do “brasileirão”. Nos demais países, existem regras análogas, com 

algumas diferenças locais. 
20

  Os clubes classificados da 17ª à 20ª colocação do brasileirão perdem o direito de participar da primeira 

divisão do ano seguinte, e são “rebaixados” para a segunda, tendo que arcar com prejuízos de ordem 

financeira e sentimental. Por essa razão, muitos clubes ameaçados por tal risco, veem 16ª posição como sua 

tábua de salvação. 
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perguntas do tipo a (visando inferir a classificação de um clube em função de sua 

pontuação). 

Assumimos que a distribuição das pontuações, apresentada no gráfico acima, tinha 

distribuição normal, cuja média e desvio-padrão constam na última coluna da tabela 2. 

Com a utilização de softwares adequados (MatLab e Excel), empenhamo-nos em responder 

questões como: Qual a probabilidade de um determinado clube ser campeão em um 

campeonato genérico com uma pontuação final de 70 pontos? O resultado seria diferente 

se estivéssemos falando de um campeonato específico (digamos, o brasileiro)? Qual é a 

pontuação que um time precisa atingir para ter 90% de certeza de que não será rebaixado 

para a segunda divisão no próximo ano? 

Para tanto, fizemos algumas aproximações, ou melhor, algumas considerações. Por 

exemplo, pressupondo que as pontuações atingidas pelos clubes, ao fim do campeonato, 

são independentes entre si, chegamos a algumas previsões. As figuras 7a, 7b, 7c e 7d 

mostram, respectivamente, a probabilidade (arredondada) de um clube ser campeão, 

conquistar uma vaga para a Libertadores da América do ano seguinte, conquistar uma vaga 

para a Copa Sulamericana
21

 e ser rebaixado para a segunda divisão do ano seguinte, 

considerando um campeonato genérico, a partir dos campeonatos selecionados para 

análise. 

                                                           
21

 Torneio continental de importância secundária. Normalmente, ganham o direito de participar desse torneio 

os clubes que terminam o campeonato da 5ª até a 12ª colocação. 
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Fig. 7a: Chance de 

título por pontuação. 

Fig. 7b: Chance de 

vaga na Libertadores 

por pontuação. 

Fig. 7c: Chance de 

vaga na Sulamericana  

por pontuação. 

Fig. 7d: Chance de 

rebaixamento por 

pontuação. 

 

Para chegarmos a esses valores, utilizamos os parâmetros da distribuição normal 

relativa às pontuações, e conceitos de combinatória. Por exemplo, para calcular a 

probabilidade de um time terminar o campeonato como 4º colocado, com uma determinada 

pontuação X, comparamos esta pontuação com as pontuações hipotética de cada um dos 

outros 19 times. Ao tomar 19 pontuações aleatórias, calculamos a probabilidade de 3 
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clubes ser maior que X e, simultaneamente, 16 pontuações serem menores que X. Mais 

uma vez, salientamos que tratamos as pontuações finais dos clubes como valores 

independentes (um pressuposto assumido), o que na prática é diferente. 

Ainda com as aproximações, simplificações e considerações realizadas, verificamos 

que a atividade exigiria o domínio de conceitos relativamente avançados, o que 

inviabilizaria sua aplicação na maioria dos cursos que pudemos imaginar. Obviamente, os 

modelos construídos pelos alunos não teriam que, necessariamente, caminhar num 

percurso semelhante ao nosso, mas achamos imprudente conduzir uma atividade que 

pudesse se tornar confusa e sem sentido para muitos alunos. Responder perguntas do tipo b 

mostrou-se uma tarefa ainda mais complexa, pois, a nosso ver, seria necessário combinar a 

solução de questões do tipo a (que dizem respeito às pontuações necessárias para se 

alcançar certos objetivos) com a solução de questões do tipo c (pois consideramos que a 

probabilidade de um time atingir certa pontuação está associada às probabilidades de 

resultados, em cada um de seus futuros jogos).  

Embora inadequada aos nossos objetivos, entendemos que uma modelagem com 

características como a que descrevemos pode ser conduzida em sala de aula, em situações 

específicas, motivo pela qual ela consta neste texto. Pensando assim, abortamos o plano 

inicial da modelagem e colocamos nosso foco na elaboração de uma atividade que 

envolvesse apenas perguntas do tipo c. Além disso, resolvemos encaminhar a atividade de 

modo a dar mais ênfase às interações e às reflexões do que à sistematização dos conteúdos 

matemáticos. O resultado foi a sequência de atividades proposta na próxima seção.  

 

3.2 – Apostas, Probabilidade Subjetiva, Método do Caso e Modelagem Matemática 

 

 Levamos para a sala de aula uma sequência de atividades composta de duas etapas 

claramente delimitadas, embora integradas na intenção de alcançar objetivos comuns. 

Alguns aspectos permearam todos os momentos da atividade; em destaque, a aproximação 

de fenômenos sociais, econômicos e culturais dos conteúdos abordados em sala de aula. 

A primeira etapa foi pensada como um momento para discussões acerca da 

presença de modelos na sociedade. Em particular, os modelos que envolvem 

probabilidades e suas interferências (positivas ou negativas) sobre hábitos e relações do 
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nosso cotidiano.  Presente em muitos desses modelos, está o conceito de probabilidade 

subjetiva, cuja abordagem que também foi contemplada em nosso planejamento. 

A segunda parte da sequência consistiria numa modelagem a ser realizada pelos 

alunos, divididos em grupos, na qual eles deveriam atribuir probabilidades para resultados 

de jogos do campeonato brasileiro de futebol. Para encaminhar a atividade dos alunos 

participantes, escolhemos o método do caso, por razões já explicitadas no capítulo anterior. 

A seguir, detalhes do planejamento. 

 

3.2.1 – Parte 1: modelos, probabilidade subjetiva e o mercado de apostas 

 

Em nosso dia-a-dia, tomamos várias decisões, algumas de forma automática ou 

impulsiva, outras de forma metódica, minuciosamente planejadas. Quando saímos de casa 

em um dia fresco, pensamos em levar ou não um agasalho. Não acreditamos que seja 

natural alguém quantificar a probabilidade de precisar daquele agasalho antes de decidir 

entre levá-lo ou não. Contudo, quanto mais certeza temos de que sentiremos frio, maior é a 

nossa tendência de carregar o agasalho conosco. Esse tipo de decisão baseia-se numa 

crença, a crença de que certo fenômeno ocorrerá (ou não), de modo a direcionar nossas 

atitudes e ações relacionadas à ocorrência desse fenômeno. Em contextos mais complexos, 

essas crenças necessitam de quantificação, em termos de probabilidades, e o valores 

obtidos podem determinar decisões, cujo efeito pode mudar o rumo de nossas vidas, ou 

transformações significativas da realidade. Um investimento do patrimônio de uma família, 

a adoção de certa política econômica por um governo, são exemplos de decisões baseadas 

na crença de sucesso. 

A probabilidade de ocorrência de um evento pode ser concebida de diferentes 

formas.  

 

De acordo com Gnedenko (2008, p. 24) a maioria das definições para o conceito 

de probabilidade podem ser desenvolvidas a partir das seguintes concepções: 

probabilidade clássica, que remete à noção de distribuição equiprovável de 

ocorrência de eventos; probabilidade frequentista (ou empírica), que se baseia 

na frequência que um dado evento ocorre em um grande número de 

experimentos; e probabilidade subjetiva, que é uma medida que representa o 

“grau de certeza” do observador a respeito de ocorrência de eventos. 

(MELILLO e BEAN, 2011). 
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Bernabeu (1999) define probabilidade subjetiva como “uma crença ou percepção 

pessoal. [...] Ela mede a confiança que um indivíduo particular tem sobre a veracidade de 

uma proposição particular e, portanto, está univocamente determinada.” (p. 32). 

As atitudes (determinadas por julgamentos pessoais), descritas anteriormente, são 

conduzidas por esta noção de probabilidade: a probabilidade subjetiva. Notamos que essa 

noção não é comumente abordada em livros didáticos, com os quais lidamos em nossa 

prática e, mesmo no campo teórico, é uma ideia pouco difundida no Brasil. Realizamos 

uma pesquisa no banco de teses e dissertações da CAPES
22

, em março de 2010. Buscando 

pela expressão probabilidade subjetiva, a pesquisa retornou apenas 10 resultados. Destes, 

nenhum era referente a pesquisas no campo da Educação Matemática.  

Pensamos que a modelagem matemática no futebol seria uma oportunidade ímpar 

de trazer esta noção de probabilidade para a sala de aula. Não vemos outra maneira de 

quantificar as chances de resultados, em jogos de futebol, que não seja com a presença das 

crenças pessoais, da intuição, da subjetividade. 

 Um julgamento (equivocado) que pode ser feito da probabilidade subjetiva é que, 

usando essa ideia como “pretexto para não pensar”, o indivíduo se dá o direito de atribuir 

qualquer probabilidade a qualquer evento, como se tudo fosse válido, por se tratar de 

opinião. Antes de correr esse risco, planejamos algumas discussões em sala de aula, 

conduzidas de modo a incentivar a reflexão em torno dessas “opiniões”. Mais que 

opiniões, as considerações sobre a ocorrência de certos fenômenos devem ser tidas como 

crenças justificadas. 

Preparamos, para a sala de aula, discussões sobre diversas situações em que a 

probabilidade subjetiva tem efeitos sobre a atividade humana. Seguradoras, planos de 

saúde, previsão do tempo, mercado financeiro, são algumas dessas atividades 

(BERNABEU, 1999). Questionários foram elaborados e discussões em grupo foram 

planejadas (no próximo capítulo, apresentaremos esses instrumentos de coleta de dados). 

Em particular, traçamos um caminho que conduzisse à noção de probabilidade 

subjetiva, presente no mercado de apostas, em eventos esportivos. A realização da 

atividade em ano de Copa do Mundo de Futebol forneceu um enorme número de citações 

                                                           
22

 CAPES – Banco de Teses <http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/>. 
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do tema na mídia, o que permitiria uma constante conexão entre assuntos repercutidos fora 

da escola e as discussões dentro dela. 

Reservamos um espaço em nosso planejamento para inserir discussões acerca dos 

benefícios e malefícios do bilionário mercado de apostas, destacando-se a discussão sobre 

os prós e contras de uma eventual legalização desse tipo de atividade no Brasil. Todas as 

discussões e atividades foram elaboradas de modo a fazer com que os alunos justificassem 

as posições assumidas, seja com base em reflexões interiores, seja com base em dados 

apresentados. Com isso, pretendíamos estimular a reflexão e a argumentação dos 

estudantes, visando os objetivos da pesquisa, os quais encontram-se explícitos na 

introdução.  

Ao fim dessa parte da sequência, os alunos (mesmo aqueles para os quais o assunto 

futebol tivesse status de novidade) estariam relativamente inteirados do assunto para 

iniciar a construção de seus próprios modelos. 

 

3.2.2 – Parte 2: modelagem matemática pelo Método do Caso 

 

Na segunda etapa da sequência de atividades, o eixo dos trabalhos foi a modelagem 

matemática, nos jogos do campeonato brasileiro de 2010. A tarefa dos alunos seria 

construir modelos capazes de atribuir probabilidades dos possíveis resultados dos jogos 

(empate, vitória ou derrota), nos últimos jogos desse campeonato. 

A concepção desta parte de nossa proposta, que segue nas próximas páginas, pode 

ser encontrada no texto de Melillo e Bean (2011).  

Quando falamos em um modelo que atribua probabilidades para cada resultado, em 

um jogo de futebol, estamos interessados em responder às seguintes perguntas: No 

confronto que acontecerá entre as equipes A e B, qual é a probabilidade de vitória do time 

A? E do time B? E qual é a probabilidade de ocorrer um empate? Para tanto, construímos 

um modelo ilustrativo, no intuito de antever problemas, obter subsídios práticos para 

conduzir a atividade em sala de aula e avaliar a viabilidade dela. 

Para exemplificar nossa modelagem, escolhemos a situação que nos era apresentada 

após a 21ª rodada do campeonato brasileiro de 2010. As informações disponíveis para a 

modelagem incluíam todo o conjunto de resultados ocorridos ao longo do campeonato até 

então (inclusive dados de anos anteriores), bem como todos os elementos de ordem 
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técnica, financeira, física e emocional dos clubes, existentes no momento da análise da 

situação. 

Para atribuir as probabilidades dos resultados nos 10 jogos da 22ª rodada, iniciamos 

nossa interação com o problema, ponderando sobre quais fatores antecedendo uma partida 

de futebol, pelo nosso ver, seriam importantes para construir tais probabilidades. 

Entendemos que o modelo deve ser fundamentado em uma ou algumas premissas ou 

ideias-guia, para nortear sua construção. Apropriamos e ressignificamos o conceito de 

ideia-guia de Dewey que, ao discorrer sobre pensamento reflexivo e hipóteses levantadas 

em investigações, coloca: “Sem uma ideia-guia, os fatos seriam amontoados como grãos de 

areia; não se organizam em unidade intelectual.” Para nós, em termos de premissas da 

modelagem, aproximamos o conceito de ideia-guia com a noção de um princípio que 

orienta a construção de um modelo. 

Nossa premissa, ponto de partida da modelagem, foi a seguinte: 

 

À expectativa sobre o desempenho de um time de futebol em uma partida quanto ao 

resultado final (vitória, empate ou derrota) pode ser atribuída uma probabilidade, 

a partir de aspectos considerados relevantes levantados antes do início da partida. 

 

A partir da premissa adotada, resolvemos nos orientar em três aspectos que 

consideramos pertinentes. Primeiro: o local onde a partida é realizada influencia nossa 

expectativa. Segundo: características de ordem técnica e emocional, vividas recentemente 

pelos times, são capazes de influenciar resultados. Terceiro: o desempenho no campeonato 

como um todo (e não apenas o desempenho recente) deve ser levado em consideração, por 

representar o nível técnico das equipes, de um modo geral. A formulação desses aspectos 

foi orientada por crenças pessoais, baseadas em nossa experiência em relação ao tema. 

Outros aspectos poderiam ter sido levados em consideração, mas a dificuldade em lidar 

com eles nos motivou a descartá-los do modelo. Entre alguns deles, podemos citar: 

conflitos internos na administração de clubes, atrasos de pagamentos, jogadores que não 

estarão habilitados a jogar, desempenho de setores específicos, como ataque ou defesa, etc.  

A partir da conceituação desses três aspectos, formulamos pressupostos numa 

linguagem que admite quantificação (BLUM e NISS, 1991; SKOVSMOSE, 2001; 

CIFUENTES e NEGRELLI, 2009). Para tanto, criamos três parâmetros, denotados por c, 
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m e g, que representam, respectivamente, o que denominamos fator campo, o fator 

momento técnico-emocional e o fator desempenho global de cada time. O conjunto desses 

três parâmetros determina o número f que chamamos força do time em uma rodada 

específica.  

O fator campo, indicado por c, foi subdividido em dois valores: cm é o fator campo 

no caso do time em questão ser o mandante, e cv, no caso em que este for o visitante. Se 

um time jogará em seus próprios domínios (time mandante), definimos cm como a média de 

pontos obtida em cada jogo por este time, até então, nos jogos que realizou em casa. A 

escolha desse método de cálculo do fator cm advém da crença de que tal média expressa 

adequadamente esse fator.
23

 De forma análoga ao pressuposto para o time mandante, foi 

atribuído para o visitante um fator campo cv, dado pela média de pontos por jogo que o 

time obteve quando jogou nesta mesma condição. Desse modo, a cada time foram 

atribuídos dois fatores campo, um como mandante e o outro como visitante. Em cada 

rodada, apenas um desses fatores será efetivamente considerado, dependendo do local onde 

o jogo será realizado. As tabelas 3a e 3b mostram os valores de cm e cv.  

 

Tabela 3a: Valor de cm     Tabela 3b: Valor de cv 

 

                                                           
23

 Salientamos que um pressuposto pode admitir matematizações  diferentes. Exemplificando: o cálculo do 

fator cm poderia ser realizado utilizando a pontuação mais frequente quando o time joga em casa (moda) ou 

ainda, a média de gols por jogo quando o time joga em casa. 
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Para o fator momento técnico-emocional, assumimos como pressuposto que os 

resultados mais recentes têm um impacto significativo em relação às expectativas dos 

resultados de jogos, e o indicamos por m em nosso modelo. O fator m foi definido como a 

média ponderada da pontuação obtida pelo time nas últimas 6 rodadas. Nesse cálculo, a 

rodada mais recente tem peso 6, e o peso decresce (por números inteiros), até a rodada 

mais remota, cujo peso da pontuação obtida é igual a 1. O valor de m pode ser observado 

na tabela 4.  

 

Tabela 4: Valor do fator momento técnico-emocional(m). 

 

 

A escolha de 6 jogos está relacionada ao tempo (normalmente, essa é a média de 

jogos realizados em um mês) e a escolha da média ponderada se dá pela ideia de que, 

quanto mais recente é um resultado obtido, mais fortemente esse resultado representa o 

momento vivido pelo time. 

O terceiro fator, o desempenho global de um time, g, representa uma medida da 

qualidade técnica de um time, ao longo de todo o campeonato. Consideramos que a média 

aritmética dos pontos obtidos pelo time por jogo matematiza adequadamente esse fator. Na 

Tabela 5, podemos observar os valores de g para cada time. 
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Tabela 5: Valor do fator desempenho global (g). 

 

 

Para transformar esses três fatores na força f de um time para uma determinada 

rodada, calculamos a média ponderada de c, m e g, com pesos respectivos 5, 4 e 1. Os 

pesos foram atribuídos por meio de critérios subjetivos, que expressam nossa ideia de 

quanto cada um deles influencia no resultado, comparativamente entre os mesmos. Como a 

pontuação obtida pelos times, individualmente, em um jogo, varia de 0 a 3 pontos, optamos 

por estipular que os valores de todos os parâmetros considerados também variassem de 0 a 

3, incluindo a força f  de cada time.  

Na tabela 6 a seguir, estão representados o momento técnico-emocional (fator m), o 

desempenho global (fator g), o desempenho específico como mandante e como visitante 

(fatores cm e cv) e a força (f) de cada um dos 20 times para a próxima rodada. Esses fatores, 

em conjunto, constituem a matematização do isolado. A tabela 7 apresenta os confrontos 

da 22ª rodada. 
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 Tabela 6: Valor da força (f)           Tabela 7: Confrontos da 22ª rodada 

 

 

A escolha de pesos de maneira subjetiva, bem como a escolha de medidas 

estatísticas, como média aritmética e média ponderada, conduz a um resultado matemático 

que expressa nossa expectativa pessoal a respeito dos fatores que afetam o desempenho das 

equipes. Ao transformar essa expectativa em termos de probabilidades, que é última fase 

da matematização do modelo, chegamos à probabilidade subjetiva de ocorrência de cada 

resultado. 

A atribuição das probabilidades remete à subjetividade embutida na atribuição de 

forças a cada time. Além disso, entendemos que a chance de vitória de um time deve ser 

proporcional à sua força (f). Devemos lembrar, ainda, que o espaço amostral dos resultados 

de um jogo de futebol possui três eventos. Além da vitória do mandante e da vitória do 

visitante, existe o empate como uma possibilidade. Consideramos que, quanto mais 

próximas estão as forças de dois times, maior é a chance de empate entre eles. Utilizamos a 

ideia de que a chance de empate em um jogo, por mais equilibrado que este seja, não pode 

ser considerada superior a 50%. Este valor tem caráter altamente subjetivo, e foi um 
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consenso entre pessoas que participaram da construção do modelo, após uma rica 

discussão. Um dado que foi levantado durante esta discussão foi o seguinte: nos últimos 5 

anos, pouco menos de 27% dos jogos do campeonato brasileiro terminaram empatados. 

Chegamos, então, à seguinte forma para calcular a probabilidade de empate: a 

probabilidade de empate é a razão entre a menor e a maior das forças, multiplicada por 0,5. 

Dessa forma, a chance de empate (e) será sempre menor ou igual a 50%, diminuindo na 

medida em que a diferença entre as forças aumenta. 

Como exemplo, destacamos o cálculo da chance de empate no jogo realizado na 22ª 

rodada entre Corinthians e Fluminense, os dois times que disputavam a liderança do 

campeonato até então. Como a força da equipe do Fluminense para este jogo era de 1,83 e 

a força do Corinthians era de 1,15, calculamos a chance de empate, (1,15/1,83) x 0,5 = 

0,31. Ou seja, consideramos que 31% é a probabilidade de ocorrer empate neste jogo. 

 As probabilidades de vitória de cada um dos dois times são calculadas dividindo-se 

o percentual de chance de haver um vencedor (1 - e) em partes proporcionais às forças dos 

dois times. Para o jogo Fluminense x Corinthians, a chance de haver um vencedor é de 

0,69, ou seja, um (1) menos a probabilidade de empate (e). Os 69% de chance de não 

ocorrer empate devem, então, ser divididos em partes proporcionais a 1,83 e 1,15, gerando 

assim, as probabilidades de vitória de Fluminense e Corinthians, respectivamente. 

Vejamos as probabilidades que essa modelagem gerou, como percentuais, para os 

resultados nos jogos da 22ª rodada, na tabela 8. A coluna indicada por m é o percentual de 

chance de vitória do mandante, e é o percentual de chance de empate e v é o percentual de 

chance de vitória do visitante. 
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Tabela 8: Nossas probabilidades subjetivas para a 22ª rodada (valores percentuais arredondados) 

 

 

Nesta 22ª rodada, o modelo “acertou” os resultados de três dos dez jogos, o que 

consideramos um índice pequeno. Chamamos de “acerto” o fato de atribuir maior 

probabilidade para o resultado de fato ocorrido. Naturalmente, não se pode considerar 

adequado ou inadequado o modelo a partir da comparação com os resultados de uma única 

rodada. Esse modelo se auto-ajusta por meio de uma realimentação realizada a partir dos 

resultados de cada rodada. Nas rodadas subsequentes, devemos estar atentos à comparação 

entre previsões do modelo e resultados observados. Se as previsões do modelo não 

correspondem, de forma adequada, aos resultados do campeonato, devemos reavaliar a 

construção do modelo, ora revendo parâmetros e métodos de cálculos, ora questionando 

pressupostos assumidos. Além disso, é importante estar ciente de que o índice de acertos 

pode estar abaixo do esperado, por se tratar de um experimento com alto grau de 

complexidade e inúmeros fatores envolvidos, além da subjetividade presente na construção 

do modelo.  

 Levaríamos então, para a sala de aula, a sequência de atividades descrita. Os alunos 

não teriam acesso a nosso modelo ilustrativo. Imaginamos que isso seria prejudicial para a 

modelagem, pois nosso modelo carregaria consigo o rótulo de modelo “correto”, devido à 

autoridade intelectual normalmente atribuída às opiniões do professor. Esse tipo de juízo 
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descaracterizaria toda a atividade, cujo espírito é de valorizar a criatividade, a diversidade 

de soluções e, sobretudo, o processo acima do produto. 

 Para o encaminhamento da atividade, deveríamos adotar um método de ensino 

coerente com a natureza da atividade e com a filosofia educacional assumida. A escolha 

realizada por nós foi o método do caso, cujos princípios foram descritos no capítulo 

anterior. O método do caso tem por propósito que o estudante: analise materiais; utilize 

conceitos novos e informações para apoiar argumentos; melhore a habilidade de ouvir e 

comunicar com professores e outros estudantes; conteste ou refute pontos levantados por 

outros, utilizando argumentos fundamentados; aproveite pontos levantados por colegas 

para desenvolver um argumento coletivo mais forte; desenvolva soluções hipotéticas; e 

examine consequências de suas decisões. (GOLICH et al., 2000, p. 8, livre tradução nossa). 

Para nosso caso (campeonato brasileiro de futebol de 2010), o cenário a ser 

fornecido aos estudantes incluiria, além da problematização conduzida nos dois primeiros 

encontros: a) o objetivo de construir modelos que atribuem probabilidades de vitória, 

empate e derrota para os jogos; b) a premissa supracitada nessa seção; c) amostras de 

fontes de informações disponíveis que podem ser consultadas, por exemplo, revistas e sites 

da internet; d) informações a respeito de probabilidade subjetiva; e e) encaminhamentos 

por meio de discussões em classe. No final da atividade, a apreciação da adequação dos 

modelos remeteria aos resultados dos jogos, nas últimas rodadas do campeonato. 

Antecipamos que as ambiguidades principais em nosso caso iriam se referir à 

questão de quais aspectos interferem significativamente nos resultados dos jogos e, além 

disso, a questão de como conceituá-los em pressupostos que admitem uma matematização. 

Isso deveria gerar uma variedade de ideias com base em diferenças de crenças a respeito 

do que interfere no resultado de um jogo. Essa diversidade forneceria material para 

discutir, argumentar e refletir; avaliando as justificativas para a tomada de decisões a 

respeito das modelagens, em consonância com a ideia de que 

 

o material de casos complexos deve permitir que o mesmo seja estudado 

individualmente, debatido em pequenos grupos e depois, em plenário, de 

modo que o aluno possa desenvolver suas habilidades de análise e 

síntese, de negociação de suas ideias e de suas decisões, dentre tantas 

outras habilidades que o método do caso proporciona. (CESAR, 2005, f. 

11). 
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Ao realizar essa atividade, durante a fase final do campeonato, pretendíamos 

aproveitar a repercussão do assunto na mídia e na sociedade em geral. Isso está de acordo 

com Cesar quando afirma que o desenvolvimento do caso 

 

deve contextualizar a situação de tal forma que, aos olhos do leitor 

[estudante], o caso possa se apresentar como uma situação vivida, da 

qual ele faz parte, o que justifica a inclusão de dados subjetivos 

relacionados à visão que as pessoas envolvidas na situação têm da 

mesma. (CESAR, 2005, f. 11).  

 

Utilizando o método do caso, e tendo como base as ideias deweyanas, pretendemos 

promover o pensamento reflexivo, incluindo a postura crítica perante uma situação, e 

atribuir a responsabilidade do aprendizado ao próprio estudante, além de possibilitar a 

significação de informações, conceitos e técnicas, e desenvolver a capacidade de 

colaboração, tornando “vivo” o ambiente de sala de aula. 
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CAPÍTULO 4 

 

PARADIGMAS, MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

 

A partir das considerações expostas no capítulo anterior, realizamos uma 

experiência, em sala de aula, para avaliar a atividade, cujos procedimentos serão elencados 

neste capítulo. Justificaremos algumas escolhas, indicando paradigmas e como estes 

afetam os métodos de pesquisa e procedimentos utilizados para analisar os dados coletados 

nessa experiência. 

 

4.1 – Paradigmas e métodos 

 

 Tanto na formulação da problemática da nossa pesquisa, visando os objetivos 

delineados na introdução deste texto, quanto na concepção e realização da atividade criada 

para promover pensamentos e atitudes, na tentativa de buscar indícios que respondessem 

nossa questão norteadora, focalizamos sempre no que está por trás do comportamento 

evidente e dos resultados objetivos atingidos pelos alunos. Em vez de contabilizar 

“acertos”, comparar ou quantificar resultados, debruçamo-nos sobre as possíveis relações 

entre certos fenômenos, a motivação e o interesse dos alunos, as dificuldades apresentadas 

e as limitações do trabalho. 

 Precedendo a discussão e a caracterização de nossa pesquisa sob uma ótica 

quantitativa ou qualitativa, é útil nos apropriarmos da discussão proposta por Guba e 

Lincoln (1994) que associa componentes de investigação (formulação de questões e 

escolha de métodos) aos paradigmas assumidos pelo investigador. Um paradigma que, 

segundo Guba e Lincoln, pode ser entendido como “um conjunto de crenças básicas” 

(1994, p.108, tradução nossa), deve nortear a pesquisa investigativa em todas as suas 

instâncias. Acreditamos que uma comparação coerente, em termos de paradigmas, seria 

associar nossa pesquisa ao paradigma relativista descrito por Santos (2002), no sentido de 

alteridade. Entretanto, em vez de tentar classificar nossa pesquisa segundo determinados 

paradigmas, discutiremos, brevemente, como nossas crenças e concepções conduziram a 

escolhas metodológicas coerentes. 
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Nossa expectativa de avaliar o efeito da realização da atividade em sala conduz ao 

que podemos chamar de resultados, mas que não passam de olhares sobre um fenômeno, a 

partir de determinado ponto de vista, composto por nossos paradigmas como 

investigadores e pelo quadro teórico assumido, o qual apontamos nos dois capítulos 

iniciais deste texto. 

Ao conduzir a atividade de modelagem pelo método do caso, preocupamo-nos em 

olhar atentamente para o comportamento dos alunos, durante a mesma. Os objetivos de 

nossa proposta explicitam essa nossa tentativa. A questão norteadora do trabalho reforça 

que nossa intenção maior é interpretar as atitudes promovidas em sala, com a realização da 

atividade. 

Guba e Lincoln (1994) afirmam que 

 

O comportamento humano, diferentemente dos objetos físicos, não pode 

ser entendido sem referências aos significados e propósitos associados às 

atividades dos atores humanos. Dados qualitativos, afirma-se, podem 

fornecer uma rica visão do comportamento humano. (p.106). 

 

 

Assim, as ferramentas de coleta utilizadas e o tipo de análise adotado, que serão 

descritos ao longo deste capítulo, foram elaborados de maneira prioritariamente qualitativa, 

visando o que, reforçamos, é menos um resultado correto ou equivocado de uma pesquisa 

do que um olhar aceitável para o fenômeno observado.  

A abordagem adequada para este tipo de pesquisa é, a nosso ver, a qualitativa, cujas 

características enumeradas em Bogdan e Biklen condizem com aspectos de nossa pesquisa. 

São elas:  

 

1. Na investigação qualitativa a fonte direta dos dados é o ambiente 
natural, constituindo o investigador o instrumento principal;[...] 
2. A investigação qualitativa é descritiva; [...] 

3. Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do 
que pelos resultados ou produtos; [...] 

4. Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de 
forma indutiva [...] 
5. O significado é de importância vital na abordagem qualitativa. (1991, 

pp. 47-50, grifo dos autores) 

 

 

Deve-se observar que nossa postura na pesquisa não é meramente indutiva, visto 

que assumimos algumas hipóteses a priori, como a expectativa de que o método do caso 

seria apropriado para colocar o aluno em situação de tomada de decisão. Por outro lado, 
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identificamos aspectos, ao longo da pesquisa, que nos induziram a analisar os dados, a 

partir de novos pontos de vista, o que ficará mais claro na seção 4.4. 

Antes, faremos uma caracterização necessária da pesquisa de campo, descrevendo 

informações como: os participantes da pesquisa e o contexto, cronograma, métodos e 

procedimentos utilizados, instrumentos de coleta e a natureza dos dados, e método de 

análise. Com esta preocupação, detalharemos, na próxima seção, o contexto de realização 

da pesquisa, parte de um conjunto relevante de informações para que se façam juízos e 

inferências pertinentes sobre o andamento e as conclusões obtidas sobre a atividade. 

 

4.2 – O contexto da pesquisa 

 

A turma escolhida para o teste da atividade foi a turma da disciplina Modelagem 

Matemática I, ministrada pelo orientador desta pesquisa, e oferecida para alunos do 8° 

período como disciplina obrigatória do curso de Licenciatura em Matemática da 

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP.  

A escolha de testar a sequência numa turma de licenciandos em matemática deu-se 

por acreditarmos que os efeitos potencialmente ocorreriam em dois sentidos. Por um lado, 

teríamos alunos participantes submetidos às condições proporcionadas pela atividade, 

especialmente durante a modelagem matemática conduzida pelo método do caso. Por outro 

lado, esses mesmos participantes, na condição de professores em formação (alguns com 

alguma experiência docente), teriam a oportunidade de vivenciar e avaliar um método 

alternativo de ensino – o método do caso – conduzindo uma atividade de construção 

conceitual – a modelagem matemática no campeonato brasileiro de futebol. 

A escolha da instituição onde foi realizada a pesquisa teve o aspecto da 

conveniência, mas não somente este. A modelagem matemática, na ótica de premissas e 

pressupostos, foi tema de estudos desde o início do semestre. Realizar a atividade nessa 

turma seria uma oportunidade a mais para que se consolidassem alguns dos conceitos e 

propósitos da modelagem em tal concepção. 

 A trajetória da disciplina é aspecto relevante na formação do contexto em que foi 

realizado nosso teste. Anteriormente à realização de nossa atividade de modelagem 

matemática no futebol, as aulas da disciplina focalizavam em atividades e estudos de 
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vários modelos, no sentido de determinar premissas e pressupostos presentes nesses 

modelos.  

Na primeira semana da disciplina, os estudantes leram e discutiram um artigo do 

professor da disciplina (BEAN, 2009), no qual o autor interpreta situações de atividades 

em sala de aula (retiradas de outras fontes), nas quais a modelagem está implícita nas 

conceituações realizadas pelos estudantes. Foi apontado o que constituiriam premissas e 

pressupostos de tais conceituações. Após a discussão do artigo, os estudantes extraíram, de 

várias fontes (ou construíam seus próprios) exemplos de modelos e suas interpretações a 

respeito das premissas e pressupostos presentes nesses modelos, compartilhando suas 

interpretações em aula. De acordo com o professor, essa atividade retornou resultados 

mistos. Alguns alunos abordaram de forma satisfatória essas noções e outros se utilizaram 

de situações que dificultaram a interpretação quanto às premissas e pressupostos dos 

modelos.  

Além disso, os estudantes realizaram, durante a disciplina, duas experiências com o 

estudo de modelos, trabalhando em duplas ou em trios. A primeira experiência foi o estudo 

do escoamento de água de uma garrafa PET, com objetivo de prever o tempo que uma 

dada quantidade de água leva para sair, a partir de um dado nível inicial de água na garrafa. 

Também constou como parte dessa experiência o levantamento de informações para 

conceituar a situação com base em conceitos da Física. Foi adotado o princípio de 

conservação de energia como a premissa, ao trabalhar com energia potencial e cinética. A 

segunda experiência tratou-se do estudo do modelo de resfriamento/aquecimento de 

Newton, analisando-se a temperatura de um termômetro após retirá-lo de um copo com 

água gelada. O modelo foi estudado a partir da premissa de que se dois corpos de 

temperaturas diferentes são colocados em contato, a energia térmica do mais quente 

passará ao mais frio até atingir-se um equilíbrio térmico entre eles. O modelo matemático 

foi elaborado por meio de equações de diferenças. Nas duas experiências houve, além dos 

experimentos, um amplo uso de softwares para fazer ajustes de curvas, analisar dados e 

construir gráficos, tanto de dados experimentais quanto dos modelos teóricos, elaborados 

em termos dos quadros conceituais da Física.  

Outro aspecto relevante acerca do contexto de realização do nosso teste é o fato de 

que todas as atividades foram realizadas no horário regular das aulas da disciplina, e a 

participação dos alunos seria item avaliativo ao final do semestre. Dessa forma, alunos que 

não aceitassem o convite para participar da pesquisa realizariam as atividades 
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normalmente, porém informações a respeito de suas atuações e trabalhos para a disciplina 

não seriam utilizados em nossa análise. Os 15 alunos matriculados na disciplina aceitaram 

participar da pesquisa. 

Quanto ao momento de realização, foi escolhido o período de outubro a dezembro 

de 2010, época do ano em que se decide o campeonato brasileiro de futebol. 

Anteriormente, já argumentamos pela escolha do momento decisivo do campeonato para o 

desenvolvimento dos trabalhos. 

 

4.3 – Cronograma: 

 

Foram planejados (e efetivamente realizados) 7 encontros, com duração de 2 horas-

aula (100 min) cada, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2010. Em princípio, 

os encontros seriam semanais, alternados com as aulas da disciplina, nas quais os alunos 

trabalhavam projetos de modelagem de temas definidos por grupos. Por questões de 

conveniência, a frequência dos encontros sofreu algumas alterações. Mais precisamente, os 

encontros foram realizados nos dias: 20/Out, 27/Out, 08/Nov, 17/Nov, 22/Nov, 29/Nov, e 

01/Dez. Todos foram realizados com a presença do professor da disciplina, mas a regência 

das aulas foi assumida pelo mestrando desta pesquisa. Mais adiante, detalharemos as 

condições em que foram os sete encontros, bem como cada atividade realizada, e algumas 

das reações dos alunos, mas, antes, segue o quadro 1, resumindo o conjunto de atividades 

realizadas. 

 

 

Quadro1: Planejamento da sequência de atividades realizadas em cada encontro (1-7) em sala de aula e seus 

objetivos. 

 

 TEMA OBJETIVOS 

1º 
Modelos e probabilidade 

subjetiva 

 

- Apresentar os propósitos da pesquisa; 

 

- Iniciar a discussão sobre alguns modelos vigentes, em 

especial aqueles que envolvem probabilidades; 

 

- Apresentar a noção de probabilidade subjetiva, e 

discutir algumas de suas aplicações. 
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2º 
Apostas em eventos 

esportivos 

 

- Levantar a discussão de aspectos de ordem ética, 

social e econômica, que envolvem a prática de apostas 

em eventos esportivos, em especial no futebol; 

 

- Voltar a atenção aos modelos que envolvem a 

atribuição de probabilidades para jogos e campeonatos 

de futebol. 

 

3º Apresentando o “caso” 

 

- Apresentar a premissa a ser adotada e o caso a ser 

resolvido: construir modelos capazes de atribuir 

probabilidades aos resultados dos jogos do campeonato 

brasileiro de futebol; 

 

- Sugerir fontes de consulta que representassem um 

ponto de partida para a modelagem, e observar a 

formulação inicial de pressupostos. 

 

4º Modelagem  

 

- Iniciar a construção dos modelos a partir da interação 

com o problema, e da formulação de pressupostos. 

 

5º Modelagem 

 

- Juntar às considerações iniciais os resultados 

observados em jogos ocorridos entre o 4º e o 5º 

encontros; 

 

- Chegar à elaboração da primeira versão dos modelos, 

após a matematização dos pressupostos. 

 

6º Modelagem: refinamento 

 

- Avaliar e, se for o caso, refinar os modelos 

construídos, a partir da análise dos resultados 

observados em jogos acontecidos no campeonato, entre 

o 5º e o 6º encontros. 

 

7º Apresentações 

 

- Proporcionar um momento de comunicação entre os 

grupos, e de síntese das reflexões, progressos e 

dificuldades vivenciados ao longo da atividade de 

modelagem; 

 

- Tornar de conhecimento da turma as previsões para a 

última rodada do campeonato brasileiro de 2010. 

 

É importante ressaltar que, nos encontros 1 e 2, ocorreram discussões coletivas 

voltadas para a familiarização com a situação e para a problematização, com a presença do 
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mestrando/pesquisador regente, do orientador/professor oficial da turma, e dos alunos, 

sentados em “U”, sem separação de grupos. A partir do terceiro encontro, os alunos foram 

separados em cinco trios, sendo cada trio encarregado de obter uma solução para o caso 

(ver capítulo anterior), ou seja, construir um modelo matemático. Apesar de a separação 

em grupos não ter sido determinada pelo pesquisador, ela foi influenciada por uma 

sugestão de que os grupos fossem compostos por colegas que tivessem a mesma 

intimidade com o futebol. Além disso, como a turma já havia trabalhado em grupos 

anteriormente na disciplina, a composição dos grupos tendeu a ser similar à de trabalhos 

anteriores, com algumas alterações. Os encontros 3, 4, 5 e 6 ocorreram em laboratório de 

informática, com acesso à internet. Alguns grupos se aproximaram entre si e seus 

integrantes trocaram opiniões (casos dos grupos 3, 4 e 5), e outros grupos se afastaram dos 

demais (casos dos grupos 1 e 2), conforme descreveremos adiante. O 7º encontro foi na 

mesma sala de aula dos dois primeiros encontros. 

Além dos sete encontros explicitados, ocorreram dois momentos que influenciaram 

o curso dos trabalhos. Entre o segundo e o terceiro encontros, ocorreria, na instituição, por 

uma (feliz) coincidência, a Semana da Matemática e Estatística do Departamento de 

Matemática da UFOP, cuja conferência de abertura, realizada em 03/11/2010, teria como 

tema: Modelos Estatísticos para Previsão de Partidas de Futebol. Os alunos foram 

convidados a assistir, e foi solicitado deles a elaboração de textos (ver apêndice A) 

identificando e discutindo pressupostos formulados pelo palestrante (prof. Dani Gamerman 

– UFRJ), como forma de incentivar o olhar crítico e proporcionar inspiração para os 

alunos. Outro momento que extrapolou o planejamento inicial ocorreu entre o 4º e o 5º 

encontros. Alguns grupos solicitaram um tempo maior para a modelagem, e esse tempo foi 

concedido. O encontro extra não foi acompanhado pelos pesquisadores, mas a gravação do 

áudio foi registrado pelos próprios alunos que utilizaram esse tempo extra. 

A escolha pelos instrumentos de coleta de dados, que serão listados no quadro 2, foi 

feita em consonância com os objetivos desta pesquisa. Escolhemos as ferramentas que 

julgamos adequadas para captar interações entre alunos, e o uso de material escrito que 

registrasse algumas das considerações que acreditamos ser as mais relevantes durante o 

processo. Dentre as ferramentas, estão: gravação de áudio; trabalhos individuais e em 

grupo, feitos por escrito e caderno de campo.  
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Quadro 2: Informações coletadas em cada encontro. 

 RECURSOS INTENÇÃO DE...  
1 - Gravação de áudio. - registrar o conteúdo dos debates em sala 

2 - Gravação de áudio; - registrar o conteúdo dos debates em sala; 

- Questionário escrito (individual). - provocar algumas reflexões; 

- registrar impressões particulares. 

3 - Gravação de áudio; - registrar a exposição do caso pelo professor; 

- Questionário escrito (por grupos); - registrar impressões negociadas pelo grupo; 

- Caderno de registro de observações. - registrar o comportamento dos alunos. 

4-6 
 

- Caderno de registro de observações; - registrar o comportamento dos alunos; 

- Gravadores de áudio (um por 

grupo); 

- registrar as interações (argumentações, 

discussões, negociações, emoções); 

- Registro escrito de cada versão 

preliminar dos modelos. 

- comparar os modelos preliminares com os 

modelos finais, posteriormente; 

- poder aconselhá-los na continuação da 

atividade. 

7 - Gravação de áudio; - registrar o conteúdo das apresentações; 

- Coleta dos relatórios escritos e dos 

arquivos utilizados para as 

apresentações. 

- provocar uma organização sistemática da 

atividade; 

- avaliar a impressão dos próprios grupos a 

respeito de seus trabalhos; 

- conhecer os modelos, em sua versão então 

acabada. 

 

 

No próximo capítulo, constarão os detalhes de cada um dos sete encontros. Ao nos 

referirmos aos alunos, usaremos uma identificação impessoal, constituída de um número e 

uma letra (por exemplo, 2C). O número indica o grupo do qual o aluno fez parte durante a 

modelagem. A letra diferencia os alunos do grupo. Será identificado apenas o gênero do 

aluno, pois acreditamos que a maneira de lidar com a situação-problema apresentada é, no 

geral, diferente por parte de homens e mulheres, em razão do caráter machista que ainda 

conseguimos enxergar dominando o esporte (entre praticantes, analistas, torcedores, 

dirigentes, etc.). 
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4.4 – A análise dos dados coletados 

 

O conjunto de dados (transcrições, relatórios, notas de campo, questionários) 

recolhidos ao final da realização das atividades, foi organizado e analisado, utilizando a 

técnica denominada análise qualitativa de conteúdo24
 (GRANEHEIM e LUNDMAN, 

2004) ou, simplesmente, análise de conteúdo (FIORENTINI e LORENZATO, 2006, 

p.137). 

Essa análise, sobre a qual discorreremos no próximo capítulo, consiste, em linhas 

gerais, na identificação e categorização de palavras, expressões ou atitudes que revelem a 

forma de pensar e agir dos alunos, durante a atividade, fornecendo subsídios para avaliar a 

eficácia de nossa atividade, em relação aos nossos objetivos iniciais. 

Algumas das categorias levantadas para agrupar os dados foram determinadas a 

priori, enquanto outras surgiram durante a realização e a análise dos dados da atividade, as 

chamadas categorias emergentes. As respostas obtidas durante a análise foram 

provenientes tanto do conteúdo manifesto – falas e conteúdos escritos explícitos – quanto 

do conteúdo latente – impressões que ficaram implícitas nas atitudes dos alunos. 

(GRANEHEIM e LUNDMAN, 2004, p. 106). É importante não perder de vista a 

característica da irreplicabilidade da pesquisa qualitativa, ou seja, os resultados obtidos não 

podem ser inadvertidamente generalizados para outros contextos de tempo, espaço, 

pesquisadores e participantes da pesquisa. Além do fato de não ser possível repetir 

fielmente todas as condições citadas, não podemos afirmar que os resultados seriam os 

mesmos, inclusive em tal situação hipotética. Qualquer tentativa de estender os resultados, 

em um contexto que extrapola aquele em que a pesquisa foi realizada, deve ficar a critério 

do leitor (GRANEHEIM e LUNDMAN, 2004, p.110). Inclusive, os ditos “resultados” da 

pesquisa são, em grande parte, determinados pelas concepções dos pesquisadores. O 

mesmo material coletado, se analisado por terceiros, poderia levar a outras conclusões ou, 

melhor dizendo, outras considerações poderiam ser tecidas. Entendemos que nosso olhar 

sobre os dados qualitativos deve ser entendido como uma possibilidade, como afirmam 

Lüdke e André: 

 

O que se espera não é que observadores totalmente isentos cheguem às 

mesmas representações dos mesmos eventos, mas sim que haja alguma 

                                                           
24

 No texto original, qualitative content analysis. 
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concordância, pelo menos temporária, de que essa forma de representação 

da realidade é aceitável, embora possam existir outras igualmente 

aceitáveis. O importante é manter uma atitude flexível e aberta, 

admitindo que outras interpretações podem ser sugeridas, discutidas e 

igualmente aceitas. (1986, p.52) 

 

 

Após atividade, em nossa maneira de representar as informações observadas e 

coletadas, durante a pesquisa de campo, utilizamos um sistema de categorização, que é 

“um processo de classificação ou de organização de um conjunto de dados em categorias, 

isto é, em classes ou conjuntos que contenham elementos ou características comuns” 

(FIORENTINI e LORENZATO, 2006, p.134). Nesse sistema, buscamos aproximações 

entre conteúdo manifesto e conteúdo latente do material analisado. A criação de categorias 

de análise foi sujeita a substituições, adaptações e reformulações, conforme a leitura e a 

releitura dos dados iam apontando para novas direções que permitiam entender o fenômeno 

observado em sala, tendo em mente os objetivos iniciais do estudo e a questão de 

investigação norteadora da pesquisa. Estes próprios foram reformulados ao longo do 

processo – outra possibilidade de trabalho na pesquisa qualitativa. 

O quadro 3, a seguir, apresenta um panorama da categorização que foi estabelecida 

para a nossa análise. Chamamos de tema uma ideia mais geral, voltada aos objetivos da 

pesquisa. Uma categoria será uma subdivisão de um tema, e as unidades de sentido são 

falas, trechos escritos ou atitudes observadas que remetem às categorias enumeradas para 

análise. O quadro 3 não trará as unidades de sentido, visto que estas serão levantadas, ao 

longo da narração da atividade, no próximo capítulo. Também, no próximo capítulo, 

traremos outro quadro, sintetizando a análise em temas, categorias e unidades de sentido. 

Além disso, o quadro 3 traz uma distinção entre as categorias escolhidas a priori e as 

categorias emergentes na pesquisa. 

 



95 

 

 

 

Quadro 3: Temas e categorias selecionados para análise. O preenchimento cinza mais escuro 

indica as categorias emergentes. 

 
TEMAS CATEGORIAS Cód. 

Pensamento 

Reflexivo 

(DEWEY) 

Estímulo à importância da argumentação 1.1 

Fase de perplexidade – estado de dúvida 1.2 

Previsão de consequências 1.3 

Consecução de ideias 1.4 

Formulação e teste de conjecturas 1.5 

Educação 

Progressiva 

(DEWEY) 

Produção de conhecimento a partir da experiência do aluno 2.1 

Atitude emocional favorável à realização da atividade 2.2 

Processo de enculturação 2.3 

Possibilidade de melhora nas experiências futuras 2.4 

Atividade escolar conectada ao cotidiano extra-escolar dos 

alunos 

2.5 

Posicionamento crítico diante de questões problemáticas 2.6 

Processo educativo centrado no aluno 2.7 

Modelagem 

Matemática 

(BEAN) 

Consciência do processo de modelagem 3.1 

Uso de conceitos e linguagem matemática – matematização  3.2 

Levantamento de aspectos e formulação de pressupostos 3.3 

Avaliação e refinamento do modelo 3.4 

Método do 

caso 

Liberdade para diversas interpretações da situação 4.1 

Promoção da interação entre os estudantes 4.2 

Atribuição de autonomia aos alunos 4.3 

Estímulo à prática da pesquisa 4.4 

Alunos mediante situação de tomada de decisão 4.5 

 

Legenda:  Categorias emergentes  

  Categorias a priori 

 

Justificaremos o surgimento de categorias emergentes para análise, ao longo da 

pesquisa. As categorias elencadas a priori remetem aos objetivos e à questão norteadora e, 
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juntamente com as categorias emergentes, estão agrupadas em quatro conjuntos, referentes 

aos temas da análise. A escolha desses temas, assim como as categorias a priori, justifica-

se na questão norteadora da investigação e na formulação do objetivos da pesquisa.  

O primeiro grupo de categorias foi selecionado a partir da expectativa de estimular 

o pensamento reflexivo entre os alunos, na realização da atividade. A categoria 1.1 surgiu 

conforme observamos que, ao argumentarem, os alunos precisam estabelecer conexões 

lógicas, válidas, para que suas ideias sejam aceitas por outrem. Já a categoria 1.2, embora 

seja uma fase do pensamento reflexivo, descrita por Dewey (1979), somente tornou-se uma 

categoria de análise após notarmos que muitos alunos passaram, explicitamente, por essa 

fase, ao lidar com a situação problemática.  

As categorias do segundo grupo têm o intuito de avaliar se o ambiente estabelecido 

em sala de aula e as atitudes promovidas são coerentes com a “escola de Dewey”. 

Observamos que os alunos trouxeram muito de sua experiência extra-escolar para a sala de 

aula, durante a atividade, e partiram dessa experiência para construir soluções para o caso. 

Isso nos motivou a utilizar a categoria 2.1 para análise. Durante a atividade, percebemos 

também que o envolvimento emocional interferiu diretamente no interesse e no 

engajamento diferenciado de alguns grupos, motivando a inclusão da categoria 2.2. A 

categoria 2.3 somente foi inserida após percebermos que a atividade se tornou uma 

oportunidade para alguns alunos terem o primeiro contato mais íntimo com o futebol, 

prática, sobretudo, cultural em nosso país. 

O terceiro grupo de categorias refere-se a uma análise de como o processo de 

modelagem, na ótica de premissas e pressupostos, motivou as atitudes que consideramos 

desejáveis por parte dos alunos. Durante a atividade, notamos que os 

estudantes/modeladores conquistaram certo domínio de toda a resolução do problema. 

Algumas demonstrações de que os alunos, gradualmente, assumiram o controle sobre os 

passos da modelagem e sobre as consequências de suas escolhas, levaram-nos a incluir a 

categoria 3.1. 

Finalmente, as categorias do grupo 4 foram escolhidas para avaliar a eficácia do 

método do caso para conduzir a atividade em consonância com ideias de Dewey. A 

categoria 4.1 emergiu da observação de que uma única situação problemática conduziu a 

diversas interpretações da parte dos alunos, as quais não hierarquizamos como melhores ou 

piores, mas sim, exaltamos tal diversidade. 
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4.5 – Considerações adicionais sobre a narração  

 

No próximo capítulo, apresentaremos uma narração da atividade construída em 

torno dos temas da análise, constituindo uma visão global da dinâmica em sala e 

acentuando a dinâmica de um grupo, identificado na pesquisa como grupo 3. 

A escolha do grupo 3, para análise específica, deu-se devido às peculiaridades 

observadas durante a atividade. Ainda que outros grupos também tivessem demonstrado 

características peculiares, as quais acreditamos que seriam fértil material para estudos, o 

grupo escolhido despertou nossa curiosidade por: 

a) ser composto por 3 mulheres, o que permite levantar a discussão que envolve o 

preconceito de gênero, quando se fala em contextualizar a atividade em um 

assunto do universo predominantemente masculino, como o futebol;  

b) demonstrar um enorme distanciamento/desconhecimento do tema, sem, 

contudo, mostrar algum tipo de aversão por ele; 

c) ter conseguido um número de “acertos” alto, tendo-se em vista  o 

desconhecimento inicial do tema pelas alunas que construíram o modelo; 

d) ter sido formado por alunas extrovertidas e falantes, o que nos levou a crer que 

as interações seriam mais facilmente captáveis para análise. 

O conjunto de características citadas fez com que adotássemos o grupo 3 como 

nosso objeto de um estudo mais minucioso. Procuramos, entre os dados coletados, indícios 

que remetam aos objetivos da pesquisa e apontem respostas para a nossa questão 

norteadora. Apreciando esses dados, pudemos observar atitudes, falas e impressões no 

sentido que procuramos.  
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CAPÍTULO 5 

 

A REALIZAÇÃO E A ANÁLISE DA ATIVIDADE  

 

 No capítulo anterior, discorremos sobre os métodos e procedimentos adotados para 

o encaminhamento da atividade, bem como para a análise dos resultados obtidos. O 

presente capítulo é um relato detalhado, construído em torno dos temas da análise 

(pensamento reflexivo, educação progressiva, modelagem matemática e método do caso).  

A primeira seção será constituída da narração e da análise da dinâmica da atividade, 

em geral. Na segunda seção, enfatizaremos a participação do grupo
25

 3, ao longo da 

realização da atividade, no intuito de observar, com maiores detalhes, as relações neste 

grupo (tanto as relações dentro do próprio grupo quanto as relações com outros grupos). O 

olhar diferenciado para o grupo 3 foi justificado no capítulo anterior. Finalizaremos o 

capítulo com uma visão da análise de conteúdo, associando os temas de análise aos 

objetivos desta pesquisa. 

 

5.1 – O desenvolvimento da atividade, encontro por encontro: 

 

 Nesta seção, relataremos as atividades realizadas em cada um dos sete encontros 

com a turma de Licenciatura. Paralelamente ao relato, traremos excertos de falas e  

trabalhos escritos, além de comentários registrados em caderno de campo sobre falas e 

atitudes observadas dos participantes, destacando o olhar mais atento que tivemos em 

relação ao trabalho do grupo 3. Buscaremos indícios para avaliar nossa atividade nos 

trabalhos de todos os grupos, mas seremos mais detalhistas na análise do grupo 3.  

 

5.1.1 – Primeiro encontro (modelos e probabilidade subjetiva) 

 

  O primeiro instante foi de apresentações. O papel de professor foi assumido pelo 

pesquisador
26

, e foram realizadas as formalidades, como a apresentação, leitura e 

                                                           
25

 Durante o relato, esclareceremos como os alunos foram divididos em 5 grupos, com 3 alunos em cada 

grupo. 
26

 Nossa pesquisa é um trabalho em equipe, em que os papéis de professor e pesquisador se entrelaçam, tanto 

por parte do orientador quanto por parte do orientando. Para nos diferenciar, nesta seção, chamaremos de 
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assinatura dos termos de esclarecimento e consentimento (ver apêndice B), para então 

começarem as primeiras interações com a situação a ser estudada. Foi apresentado o 

cronograma de atividades a serem desenvolvidas, com um desafio proposto: Aquele grupo 

que construísse o modelo que conduzisse ao maior número de acertos ganharia um brinde 

do pesquisador. Foi uma maneira de criar um clima descontraído, ambiente que, conforme 

acreditamos, facilita o engajamento de estudantes nas atividades propostas. Aliás, 

descontração foi uma tendência em muitos momentos, especialmente quando, 

invariavelmente, a rivalidade entre os dois maiores clubes de Minas Gerais
27

, era trazida à 

tona, ora pelos estudantes, ora pelo pesquisador, ora pelo professor. 

 Para iniciar a discussão sobre modelos, foi exibida para os alunos uma reportagem
28

 

que fora ao ar algumas semanas antes da Copa do Mundo de 2010, na qual o assunto era a 

participação de economistas, matemáticos, estatísticos, entre outros, na construção de 

modelos que pretendiam apontar os favoritos ao título daquela competição. O vídeo serviu 

para disparar a discussão sobre os aspectos levantados pelos profissionais que elaboraram 

os modelos, e também para levantar indagações sobre o porquê de grandes instituições, 

inclusive multinacionais do mercado financeiro, empenharem esforços na construção 

destes modelos. Foi consenso que o investimento se justifica pelo movimento financeiro 

promovido pelas apostas.  

 Ao serem questionados sobre os aspectos presentes nos modelos apresentados, os 

alunos posicionaram-se, concordando ou discordando, e foram estimulados a formular 

pressupostos a partir desses aspectos. Lembremos que um aspecto é o quê influencia um 

fenômeno, e um pressuposto é uma qualificação de como tal aspecto influencia o 

fenômeno em questão. Por exemplo, a reportagem mencionada citava indicadores 

econômicos, como o PIB e a balança comercial de um país como aspectos a serem 

considerados. Os estudantes, no geral, concordaram com esses aspectos. Alguns estudantes 

ponderaram que um país com maior poder de compra tende a importar também os 

melhores jogadores, de modo que os jogadores nascidos naquele país se sentem 

                                                                                                                                                                                

pesquisador o orientando da pesquisa, que assumiu também o papel de professor nas atividades. Ao 

orientador da pesquisa, referiremo-nos como professor, por ser este o professor oficial da disciplina. 

Utilizaremos a 3ª pessoa quando relatarmos os ocorridos na aula. Recorreremos novamente à primeira 

pessoa, para dissertarmos sobre estes fatos.  

 
27

 Atlético-MG, clube do qual o pesquisador é torcedor declarado e Cruzeiro, clube para qual torcia a maioria 

dos estudantes participantes. 

 
28

 Reportagem exibida pelo Jornal da Globo em 25 de junho de 2010. Disponível em 

<http://g1.globo.com/videos/jornal-da-globo/v/economistas-fazem-equacoes - para - saber - quem - ganhara - 

a - copa - do - mundo / 1271259 / # / Edições /20100526/page/1>  último acesso em 01/06/2010. 
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desmotivados, pois os lugares de honra nos melhores clubes acabam sendo ocupados pelos 

estrangeiros. Outros alunos defenderam uma posição de que os países que importam 

talentos elevam o nível técnico de seu campeonato e, consequentemente, de seus 

jogadores. São duas análises que se opõem, embora oriundas de um mesmo aspecto. 

 A postura dos alunos, ao longo da atividade, foi, de maneira geral, 

predominantemente participativa. A escolha e a apresentação dos temas para debate, por 

parte do pesquisador, ao longo dos encontros coletivos, aguçaram a curiosidade e a 

vontade de argumentar entre os alunos. Afirmações levantadas eram tratadas como 

hipóteses a serem testadas, pelo menos do ponto de vista da imaginação.  

Claramente, a realização da atividade em ano de Copa do Mundo afetou 

positivamente o resultado. Normalmente, no Brasil, não se divulgam tantas notícias na 

mídia a respeito de apostas em resultados de jogos de futebol, já que é uma atividade 

movimentada no âmbito internacional, porém restrita à informalidade no Brasil. Sobre tal 

mercado, o pesquisador levantou questões sobre o valor apostado e o prêmio recebido por 

determinadas apostas. Não demorou para que as primeiras alunas entrassem na discussão, e 

a participação geral passou a ser mais que satisfatória. Previamente, temíamos que estas se 

omitissem das discussões, por ser o futebol um assunto notadamente de maior agrado dos 

homens. De fato, a participação feminina durante a atividade superou nossa preconceituosa 

expectativa, tanto em termos quantitativos – o número de intervenções feitas por mulheres 

aparentemente equiparou-se ao número de intervenções feitas por homens – quanto em 

termos qualitativos, uma vez que elas mostraram grande interesse e notável preocupação 

em fundamentar suas opiniões. 

Em certo momento da discussão, no primeiro encontro, ficou claro que uma 

atividade deste tipo acentua a importância da pesquisa. Ao ser levantada uma hipótese de 

que, quanto maior o PIB de um país, maiores são as chances de vitórias de sua seleção, 

começou uma discussão fértil sobre o PIB dos países vencedores de Copas do Mundo.  
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Dizemos que foi uma discussão fértil, pois surgiram questionamentos de cunho 

esportivo, cultural, econômico e histórico. Iniciou-se uma discussão sobre o fato de os três 

países com maior PIB em todo o mundo (Estados Unidos, China e Japão) não possuírem 

resultados expressivos em Copas. Ao mesmo tempo, foi levantado um argumento contrário 

à relação entre valor do PIB e desempenho na copa, alegando que o Brasil é o maior 

vencedor da competição, embora não possua um dos maiores PIB’s do mundo. 

Prontamente, esse argumento foi rebatido, ao ser lembrado que o Brasil, atualmente, tem 

Pesquisador: Para o resultado de um jogo, faz diferença o PIB do país? 

Aluna 5B: Não, porque o Brasil ganha muito. 

Pesquisador: Mas o Brasil tem um PIB alto! [...] E o Uruguai? Já ganhou duas copas! 

Aluno 5B: Mas nesse modelo aí, que previu que a final seria Inglaterra e Espanha, só 
pode ter sido em função disso. A Inglaterra foi campeã duas vezes na vida, 
roubado*...  (risos) e parece que nesse método levou bastante em conta o PIB per 
capita. 

Aluno 4B: É! Você vê que isso pesa até pro desempenho do juiz... o juiz tinha que 
marcar algo contra a Alemanha... uma potência na primeira fase. 

Pesquisador: Então, o PIB de um país pode influenciar o desempenho da arbitragem? 

Aluno 4A: Pra mim pode. Completamente! 

[...] 

Aluna 5A: Mas quem construiu o modelo foram economistas. 

Aluno 4A: Mas eu acho que tem peso, sim. Você está falando de países que têm a 
economia aberta, que vão ter exportação de jogadores. A Coréia, mesmo, era um 
país fechado. Ninguém conhecia os jogadores. [...] Acho que pode influenciar 
também  no seguinte: A Espanha tem o futebol que mais importa jogadores, então, 
economicamente, tem mais influência. Como eles importam mais jogadores, então, 
eles importam os melhores, aumentando o nível do futebol deles. 

Aluno 5B: A Inglaterra, também, só que ao contrário. A Inglaterra não tinha goleiro. 
Eles importaram tantos goleiros bons que não tinham nenhum seu na Copa. 

Aluna 1B: Eles não ensinaram nenhum goleiro deles? (risos) 

Excerto 1 – Transcrição do primeiro encontro 

____________ 

* “Roubado”, na linguagem coloquial do esporte, quer dizer que houve algum tipo de 
trapaça. Segundo o aluno, os títulos mundiais da Inglaterra (na verdade, foi apenas um) 
teriam sido conquistados mediante influência do poderio econômico daquele país. 
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um dos 10 maiores PIB’s. Ainda foi citado o fato de o Brasil ter conquistado três Copas do 

Mundo em tempos de economia “magra”.  

 Remetendo à influência das características do indivíduo/grupo que constrói um 

modelo sobre as conclusões a que levará este modelo, um aluno afirmou que o vídeo 

exibido anteriormente apresentava um modelo em que aspectos econômicos eram 

fortemente levados em consideração, em razão de ter sido elaborado por economistas. A 

partir dessa observação, o pesquisador perguntou aos alunos sobre quais aspectos seriam 

considerados relevantes se o modelo analisado tivesse sido construído por psicólogos, 

filósofos, professores de educação física, ou professores de Matemática. O grupo assumiu, 

de modo geral, que aspectos diferentes seriam levados em conta, reforçando a ideia da 

influência cultural na criação de modelos.  

 Uma característica interessante dessas discussões, mencionada no início da seção, 

foi a postura argumentativa dos alunos e do próprio pesquisador. Ao apresentar uma 

possibilidade, normalmente o “autor” da fala prontamente elaborava o argumento que 

justificava sua posição. Por exemplo, um aluno afirmou que o fator emocional interfere no 

desempenho de um time, e citou a final da Copa do Mundo de 1998, associando a derrota 

do Brasil a uma suposta crise convulsiva do atacante Ronaldo, então principal jogador da 

seleção brasileira. 

 

 

   

A postura observada de frequentemente justificar as crenças, com dados e 

associações pertinentes, é desejável dentro e fora da escola. Procuramos, a todo momento, 

estimular essa atitude, obtendo uma reação satisfatória da parte dos alunos. 

 Para encerrar o encontro, os alunos assistiram a um vídeo
29

 de uma situação 

inusitada: um pneu se desprende de um carro, durante uma corrida. Após rolar por centenas 

de metros, ele bate em um obstáculo no chão, pula e encaixa-se em cima de uma pilha de 

pneus do mesmo tamanho, parecendo fazer parte da pilha, intencionalmente. Os alunos 

                                                           
29

 Disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=U5qRK5EZbMY> último acesso em 05/06/2011. 

Aluna 3B: Os jogadores ficaram abalados com o problema do Ronaldinho! 

Excerto 2 – Transcrição do primeiro encontro 
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reagiram com incredulidade e exclamaram coisas do tipo: “Ah, tá!”, “Impossível!”, ou 

“Nunca mais acontece!”.  

 O objetivo da exibição do vídeo foi exatamente provocar o pensamento a respeito 

da possibilidade de uma nova ocorrência daquele fenômeno. Ficou como tarefa para cada 

aluno: atribuir uma probabilidade para que aquilo se repetisse. Com isso, ficou 

estabelecido um elo entre o primeiro e o segundo encontro, sendo este o momento de 

abordar a noção de probabilidade subjetiva. 

 

5.1.2 – Segundo encontro (apostas em eventos esportivos) 

 

Algumas atividades do 2º encontro foram criadas para estimular o raciocínio, no 

sentido de atribuir probabilidades (subjetivas) a eventos diversos. Inicialmente, os alunos 

foram, um a um, questionados sobre a probabilidade discutida no fim do primeiro 

encontro. 

As respostas obtidas foram as mais diversas. Alguns alunos disseram que tal 

probabilidade era igual a zero, igual a 0,0001, uma em um milhão, etc... Outros não 

mencionaram um valor, como uma aluna que disse: “muito próximo de zero, não zero, mas 

muito próximo”. Por fim, o pesquisador perguntou a probabilidade que o professor 

atribuía. Em vez de especificar um valor, o professor levantou uma indagação: será que se 

tivéssemos todas as informações relacionadas ao ocorrido, teríamos como predizer a 

probabilidade exata de ocorrer de novo? 

Em complemento a esse questionamento, o pesquisador afirmou que, dessa forma 

de pensar, todas as probabilidades calculadas seriam de 0% ou 100%. Essas posições 

aguçaram o interesse dos alunos, que entre risos e discussões, posicionaram-se de forma 

tumultuada.  

Alguns vídeos que remetem ao pensamento em termos de probabilidades foram 

exibidos para descontrair e preparar a continuação das atividades. Dentre eles, demos 

destaque a um comercial
30

 que fez parte de uma campanha de marketing de uma 

seguradora, no qual eram mostradas cenas comuns do cotidiano, como: atravessar a rua, 

andar numa escada-rolante, entre outros, enquanto eram atribuídas chances percentuais de 

ocorrerem acidentes a cada instante. A seguir, o pesquisador apresentou, informalmente, a 

definição de probabilidade subjetiva, como a probabilidade do “eu acho”, ou “a 

                                                           
30

 Disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=xqSlnsGPgq8> Último acesso em 05/06/2011. 
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probabilidade que, intuitivamente, a gente acha que uma coisa tem de acontecer”. Caberia, 

nesse ponto, uma apresentação formal de uma definição de probabilidade subjetiva, o que 

acabou não sendo feita. A conceituação ficou por conta da definição informal e pelo uso de 

exemplos.  

Uma vez exemplificada a aplicação da noção de probabilidade subjetiva na 

atividade das companhias de seguros, o pesquisador questionou sobre pressupostos 

presentes nos modelos dessas companhias, que conduzem ao cálculo dessas 

probabilidades. Os alunos fizeram suposições e argumentaram. Destacou-se a discussão a 

respeito de como o aspecto idade influenciaria o valor a ser pago em seguros de 

automóveis.  

 

 

Pesquisador: E a idade, como a idade interfere nesse cálculo? Quanto mais jovem 
mais caro, ou mais barato? 

Vários respondem: Mais caro. Quanto mais velho, mais barato! 

Pesquisador: Independente de quão mais velho? Por exemplo, seu seguro é mais caro 
ou mais barato que o da sua avó? 

Aluna 3A: Minha avó tem o seguro mais caro, ela “tá” quase morrendo! 

Pesquisador: Não, seguro de automóvel! Quem tem que pagar mais para fazer o 
seguro do carro? 

Vários: Os mais jovens. 

Pesquisador: Quem paga mais caro para fazer um seguro, um motorista de 18 ou um 
motorista de 85 anos? 

[...] 

Aluno 4A: A taxa de mortalidade é muito maior entre homens de 18 anos. 

Pesquisador: Então, quem paga mais caro, um homem de 35 ou um homem de 85, 
quem paga mais caro? 

Aluna 3B: de 85! Porque tem menos reflexo, menos atenção... 

Pesquisador: É importante ver que a gente “ta” falando isso tudo – e é isso mesmo o 
objetivo – sem acesso a dados oficiais, tabelas de seguradoras, etc. A gente “ta” 
falando o que a gente acha, e eu acho a mesma coisa que vocês [...]. Por exemplo, 
entre um jovem de 25 ou um senhor de 90 anos, quem tem mais chance de se 
envolver em um acidente? 

Em meio à polêmica entre a turma, predomina a resposta 90. Aparece um 
argumento de Aluna 3B de que um motorista de 90 quase não dirige, portanto seu 
seguro é mais barato. Muitos concordam. 

Excerto 3 – Transcrição do segundo  encontro 
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Após esgotar-se a discussão sobre seguradoras, foram solicitadas mais sugestões de 

atividades conhecidas, cujas atitudes fossem fortemente determinadas pela probabilidade 

subjetiva. Imediatamente, surgiram dois exemplos: planos de saúde e investimentos 

bancários. Um aluno fez referência à empresa em que trabalha, em que testes são 

realizados para definir as atitudes a tomar, com base em probabilidades, e que estas 

probabilidades dependiam de fatores subjetivos de quem fazia a análise, como o 

conhecimento técnico, a intuição e a experiência no cargo. O pesquisador sugeriu outro 

exemplo, com os quais os alunos concordaram: previsão meteorológica. Seguindo a linha 

de exemplos de atividades em que a probabilidade subjetiva tem papel determinante, o 

pesquisador induziu os alunos a pensar na atividade que seria objeto das próximas 

discussões: as apostas em eventos esportivos. 

Continuando nossa discussão sobre probabilidade subjetiva, apresentamos para os 

alunos três tipos de bilhetes de loteria (ver anexo A), que estão, de alguma forma, 

relacionados ao futebol: os bilhetes da Loteca, a Timemania e a Lotogol. Constam nos 

bilhetes os campos para assinalar as apostas (frente) e informações úteis sobre 

regulamento, probabilidades e destinação dos recursos (verso). 

O pesquisador explicou aos demais presentes as regras dessas loterias
31

 para, em 

seguida, levantar a discussão sobre a presença (ou não) da probabilidade subjetiva nelas. 

Foi consenso da turma que, ao apostar na Loteca e a Lotogol, utiliza-se essencialmente 

essa noção de probabilidade. No caso da Timemania, o pensamento geral, (embora menos 

convicto), foi de que não se aplica a probabilidade subjetiva. 

A Loteca mereceu maior destaque, por duas razões principais: primeira, é uma 

tradicional loteria gerida pela Caixa Econômica Federal, na qual se aposta em resultados de 

eventos esportivos, atividade proibida no país, abrindo espaço para uma boa discussão 

sobre o assunto; segundo, o tipo de apostas dessa loteria é o mesmo tipo de resultado que 

se obteria na modelagem a ser proposta nos próximos encontros, de modo a contextualizar, 

de maneira clara, uma aplicação para o trabalho que os alunos fariam (embora sempre foi 

alertado aos alunos que a modelagem tinha por objetivo uma construção e a avaliação de 

                                                           
31

 Na Loteca, 14 jogos de futebol são previamente selecionados. Os apostadores devem escolher os palpites 

em cada um dos 14 jogos (vitória do mandante, empate ou vitória do visitante). Os resultados observados, 

após a realização dos jogos, definem o vencedor pelo maior número de acertos. Na Timemania, 10 números 

são escolhidos pelo apostador, de um total de 80 possíveis. Também é escolhido um clube de futebol, dentre 

80 disponíveis. São sorteados tanto os números quanto o clube vencedor. Na Lotogol, 5 jogos de futebol são 

previamente selecionados e o apostador deve adivinhar o número de gols marcados pelas equipes envolvidas 

nesses jogos. 
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um modelo matemático, jamais propondo uma solução para alguém apostar e enriquecer 

com base nesses modelos).  

Durante a maior parte do encontro, o tema probabilidade foi o centro das 

discussões, a partir da questão
32

 deixada para os alunos, durante a transição do primeiro 

para o segundo encontro. Conversou-se sobre alguns jogos de apostas bastante conhecidos 

no Brasil: os legais – como a Mega-Sena e a Loteca – entre outros; e a contravenção 

provavelmente mais popular e banalizada do país: o “jogo do bicho”. Além de se discutir a 

aplicação da probabilidade subjetiva, nesses tipos de apostas, também foram levantadas 

questões de cunho moral sobre o assunto, como o problema do vício e a questão de quem 

ganha e quem perde com os jogos. 

Muitos alunos não conheciam as regras dos jogos citados, por isso foi necessária 

uma contextualização, extrapolando as loterias que se utilizam do futebol como contexto 

para a realização de seus concursos. Chamou a atenção o desenrolar de uma conversa sobre 

a Mega-Sena. Esta consiste em um sorteio de 6 números, dentre 60 possíveis, sem 

importância para a ordem do sorteio. Uma aluna defendeu que se aplica a probabilidade 

subjetiva ao apostar nesse sorteio, inclusive justificando o raciocínio ao descrever um 

método que supostamente fornece combinações com maior probabilidade de ocorrer.  

 

 

                                                           
32

 Atribuir uma probabilidade subjetiva de ocorrência do evento inusitado exibido em vídeo. 

Aluna 2B: Ah, eu tenho uma tabela, os números que já foram sorteados, você vê que 
eles têm uma sequência, mais ou menos, aí minha irmã pegou e eu colori os resultados, 
aí ela pegou e jogou com base nos coloridos. Aí, dos dez cartões que ela fez, de um ela 
acertou dois números, no outro ela acertou um número, e no outro ela acertou outro 
número. Então, pela quantidade de jogos que ela fez... de 6 números ela conseguiu 
acertar quatro. Isso mostra que você tem que seguir. Não dá pra descobrir, mas tem 
que seguir. 

Pesquisador: De onde veio a expectativa, para você, de que esse método poderia 
aumentar a sua chance de ganhar? 

Aluna 2B: Daquele filme, “Quebrando a Banca” (risos de toda a turma). Eu achei muito 
legal, pensei: gente... tem uma manha, tenho que pensar. Na hora que eu peguei uns 
trinta resultados, eu colori e pensei. Tem uma sequência. Agora, eu acho que se eu 
fosse fazer um estudo, uma pesquisa, com bastante tempo, eu acho que dava pra 
descobrir a sequência. 

Excerto 4 – Transcrição do segundo encontro 
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Em princípio, encaramos com muita estranheza essa maneira de pensar. 

Posteriormente, vimos que, embora o sorteio da Mega-Sena tenha seu espaço amostral 

claramente definido e comumente aceito como equiprovável, são frequentes as tentativas 

por combinações que, assumindo-se certas suposições, apresentam maiores probabilidades 

de ocorrências. Inclusive, verificamos, em um dos jornais de maior circulação no Estado, 

um anúncio de uma empresa que se propõe a prever, com base em modelos matemáticos, 

os números com maiores chances de serem sorteados na Mega-Sena e em outros sorteios, 

conforme consta na figura 8. 

 

 

 

Figura 8: Resultados de modelos que atribuem maior probabilidade de ocorrência em sorteios de 

loterias. Não é explicitado o método, mas podemos ver alguns aspectos (ocorrências anteriores, por 

exemplo) considerados relevantes para a escolha dos números mais prováveis (em destaque). 

Fonte: Jornal Hoje em Dia, Belo Horizonte, 25/01/2011. 

 

Não pretendemos fazer juízo de valores sobre a eficácia desse tipo de modelo da 

figura 8, ou do método proposto pela aluna anteriormente mencionada. Apenas fazemos, 
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aqui, uma associação do debate em sala de aula com o tipo de pensamento corrente fora do 

contexto escolar. 

Voltemos à discussão sobre as loterias esportivas. A primeira característica da 

Loteca, explicitada anteriormente, levou à discussão sobre o mercado bilionário (legal e 

ilegal) de apostas em eventos esportivos. Mais duas referências foram apresentadas aos 

alunos. Uma delas é um vídeo
33

, no qual um homem é procurado em sua casa por credores, 

com os quais assumiu uma dívida por apostas perdidas. Sua ex-mulher ameaça tirar-lhe a 

guarda do filho, porque o homem é incapaz de se livrar do que, nesse caso, é um vício. A 

outra é uma reportagem em que é citada uma empresa do ramo de apostas que 

simplesmente devolveu todo o dinheiro apostado num jogo de vôlei
34

, por entender que 

uma das equipes interferiu de “má fé” no resultado do jogo. 

Contrapondo-se aspectos positivos e negativos desse mercado, os alunos 

posicionaram-se a respeito do que pensam sobre essa atividade, justificando-se. Foi 

entregue um questionário abordando os temas essenciais do 2º encontro (ver apêndice C). 

A seguir, os itens do questionário e uma síntese das respostas fornecidas pelos alunos. 

 

1ª Questão – Considere a seguinte escolha: os “14 jogos da Loteca são realizados 

e os resultados definem os prêmios” ou “os resultados dos 14 jogos são sorteados”. Em 

qual dessas situações você se considera mais apto a acertar os 14 resultados? Por quê? 

Com essa pergunta, pretendíamos fazer com que os alunos tivessem consciência 

sobre a importância de se conhecer algo para se fazer inferências plausíveis sobre seu 

comportamento ou, nesse caso específico, que eles pensassem na probabilidade subjetiva 

como uma ferramenta capaz de destacar eventos mais prováveis num espaço amostral, pelo 

menos na ótica de determinado observador.  

Respondendo à primeira pergunta do questionário, todos os 12 alunos presentes 

supuseram-se mais aptos a acertar os resultados com a realização dos jogos do que com 

sorteios. Nas justificativas, destacamos algumas atitudes como “avaliar”, “analisar”, 

“considerar”, “atentar”, “verificar”, que os alunos citaram como possibilidades para 

potencializar a chance de acerto. Inclusive a aluna 2A e as alunas do futuro grupo 3, que 

                                                           
33

Cena da série americana  Men of a Certain Age, exibida no Brasil no canal de TV Warner Channel, em 

2010. 
34

 O jogo foi Brasil x Bulgária, pela 2ª fase do Mundial de Vôlei de 2010. Na ocasião, uma derrota da seleção 

brasileira a deixaria em condições favoráveis na fase seguinte. Muito se falou sobre a atitude da equipe do 

Brasil que, considerada tecnicamente superior, perdeu o jogo e saiu de quadra “satisfeita”. 
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assumiam não entender do assunto, responderam que uma ponderação antes do jogo 

aumenta a chance de acerto. 

 

 

 

2ª Questão – Escreva, sucintamente, que aspectos você levaria em consideração ao 

preencher os seus palpites, em uma aposta da Loteca. 

 Nosso objetivo era registrar, no início da sequência de atividades, e 

individualmente, os primeiros aspectos que viessem à mente dos estudantes. Esperávamos 

que alguns desses aspectos fossem abandonados ou substituídos, ao longo da atividade. 

Interessados no processo como um todo, não poderíamos tomar posse apenas dos aspectos 

utilizados no fim da modelagem. 

Nas respostas dos alunos para a segunda pergunta do questionário, agrupamos os 

aspectos citados por categorias, associando palavras-chave utilizadas pelos alunos, ou 

estabelecendo, nós mesmos, conexões entre esses aspectos. O quadro 2 mostra o resultado 

dessa compilação. No quadro 2, os dados relativos a alunos que, posteriormente, 

pertenceriam aos mesmos grupos foram aproximados, embora, até aquele momento, ainda 

não tivesse sido feita a divisão desses grupos.  

 
 

“vou considerar os times com melhor performance no campeonato” (Aluna 2A). 

“ao verificar a desenvoltura dos times, terei maiores possibilidades de ‘prever’ alguns 
resultados” (Aluna 3A). 

“se vejo o desempenho dos times tenho condições de verificar qual tem mais chances de 
ganhar” (Aluna 3B). 

Excerto 5 – Questionário sobre probabilidade subjetiva e apostas 
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Quadro 4: Aspectos, levantados pelos alunos, considerados relevantes numa aposta no resultado de um jogo 

de futebol. Os grupos ainda não haviam sido formados. Algumas células estão preenchidas com tonalidades e 

formatos que agrupam aspectos de natureza semelhante. 
 

Aluno Palavras-Chave 

1A 
Desempenho Classificação Torcida 

Mando de campo     

1B Qualidade Histórico recente   

1C Histórico recente Classificação Mando de campo 

2A Torcida Classificação   

2B Performance Torcida   

3A Resultados Histórico recente Tradição 

3B Torcida Desempenho Confrontos prévios 

4A 
Classificação Desfalques Mando de campo 

Prognósticos - Rebaixamento     

4B 
Classificação Chutes a gol Histórico recente 

Confrontos prévios Tradição Participações na série A 

4C 
Histórico recente Treinador Desempenho 

Mando de campo Prognósticos - Título   

5A Resultados Jogadores Histórico recente 

5C 
Habilidades Histórico recente Mando de campo 

Torcida     

 

 

 Visualizamos grupos de aspectos que apareceram de forma preponderante nessa 

interação inicial com o problema. Aspectos de ordem histórica (tradição do clube, 

participações na série A, histórico recente, confrontos prévios); aspectos de ordem técnica 

(habilidades, desempenho, qualidade, performance); aspectos de ordem psicológica 

(torcida); mando de campo; classificação e resultados. Podemos destacar o fato de que o 

futuro grupo 4 enumerou a maior quantidade de aspectos entre todos os grupos. Isso era de 

se esperar, uma vez que o grupo era composto por alunos que, em razão de sua 

familiaridade com o tema (como torcedores assíduos, estavam por dentro da situação atual 

do campeonato, possuíam conceitos formados e natural auto-confiança)  dispensaram a 

necessidade de intervenção inicial. 

 Quanto aos aspectos selecionados, verificamos uma grande diferença ao confrontar 

esses questionários com os modelos finais elaborados. A maioria das diferenças deu-se por 

dois motivos: mudança de opinião, depois de uma pesquisa mais aprofundada do tema e da 

discussão com os colegas, levando a uma revisão de conceitos, ou dificuldade de 
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matematização do pressuposto formulado a partir do aspecto selecionado. Por exemplo, 

para decidir uma aposta, vários alunos elencaram a torcida pelo time do coração como um 

dos aspectos a serem levados em consideração. Nenhum grupo utilizou esse aspecto na 

formulação de pressupostos na construção de seus modelos. O quadro 5 mostra, 

resumidamente, aspectos iniciais levantados pelos alunos e a presença ou ausência no 

modelo final dos futuros grupos. Agrupamos aspectos de natureza semelhante para reduzir 

o número de aspectos do quadro.  

 

Quadro 5: aspectos levantados pelos grupos e a representatividade destes nos modelos finais  

 

Futuros grupos 
Aspecto levantado inicialmente pelos 

futuros membros do grupo 

Contemplado no 

modelo final? 

Grupo 1 

Qualidade do time Sim 

Mando de campo Sim 

Classificação na tabela Sim 

Últimos confrontos entre os dois times Não 

Torcida pelo time do coração Não 

Grupo 2 

Qualidade do time Sim 

Torcida pelo time do coração Não 

Classificação na tabela Sim 

Grupo 3 

Classificação na tabela Sim 

Tradição Não 

Torcida pelo time do coração Não 

Últimos confrontos entre os dois times Não 

Qualidade do time Sim 

Grupo 4 

Prognósticos Sim 

Classificação na tabela Sim 

Mando de campo Sim 

Desfalques Sim 

Treinador Não 

Chutes a gol Não 

Classificação na tabela Sim 

Tradição Sim 
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Grupo 5 

Classificação na tabela Sim 

Últimos confrontos entre os dois times Não 

Qualidade do time Sim 

Torcida pelo time de coração Não 

Mando de campo Sim 

 

3ª Questão – As casas de apostas em resultados de eventos esportivos, proibidas 

no Brasil, devem ser liberadas, em sua opinião? Por quê? 

Essa pergunta tinha por objetivo que cada aluno assumisse uma posição justificada 

sobre o assunto, estimulando o pensamento crítico sobre uma questão que é, ao mesmo 

tempo, econômica, social e cultural. As respostas obtidas trouxeram comentários positivos 

e negativos a respeito da ideia, mas algumas nos chamaram a atenção, de maneira especial. 

Trazemos algumas delas no excerto 6, composto de trechos de respostas tanto de alunos 

favoráveis quanto alunos contrários à liberação. 

 

 

 

 Estas respostas à terceira pergunta mostraram um lado negativo de nossa sociedade: 

a desconfiança como uma predisposição. O resultado da enquete foi bem equilibrado. Sete 

alunos se posicionaram a favor da liberação. Entre os argumentos utilizados, destacou-se a 

legalização de uma atividade, uma vez que ela já ocorre no país. Entre os 5 alunos que se 

mostraram contrários à legalização das apostas, 4 citaram razões associadas à má fé de 

pessoas envolvidas, como possibilidade de corrupção e interferência em resultados 

esportivos.  

“deveriam haver regras para evitar roubos, fraudes, etc.” (Aluna 2A). 

“existe muita corrupção em nosso país” (Aluno 4A). 

“poderiam haver influências externas ao resultado natural” (Aluno 4B). 

“possuímos um histórico de corrupção” (Aluno 4C). 

“pode ocorrer ‘fraude’ no resultado” (Aluna 5A). 

Excerto 6 – Questionário sobre probabilidade subjetiva e apostas 
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Esses receios indicam uma preocupante descrença dos estudantes a respeito da 

idoneidade, em alguns setores da nossa sociedade.  

 

4ª Questão – Na sua opinião, qual a probabilidade de...35
 

a) Chover amanhã? 

b) A candidata Dilma Rousseff ser eleita presidente do Brasil? 

c) Você viver mais de 80 anos? 

d) Ocorrer um acidente de trânsito na sua volta para casa, esta noite? 

e) O candidato José Serra ser eleito presidente do Brasil? 

f) O ex-goleiro Bruno ter sido mandante da morte de Eliza Samudio? 

 

Por meio de questões – para as quais cada aluno poderia ter uma resposta diferente 

– pretendíamos estimular o raciocínio, em termos de probabilidades subjetivas, e procurar 

entender de que maneira esses alunos quantificam suas crenças em certas proposições. 

Nessa questão, os alunos deveriam atribuir probabilidades à ocorrência de seis eventos, e a 

tabela 9 mostra as respostas obtidas: 

 
Tabela 9: respostas dos 12 alunos presentes aos seis itens da 4ª questão, em 

valores percentuais  

Aluno a b c d e f 

1A 80 70 40 5 30 90 

1B 50 50 20 70 50 80 

1C 50 60 40 10 40 50 

2A 70 57 50 1 43 95 

2B 50 59 70 0 30 100 

3A 50 60 80 1 35 98 

3B 95 60 60 20 40 98 

4A 70 85 100 10 15 70 

4B 50 58 50 10 42 80 

4C 30 65 75 0,1 35 99 

5A 50 52 80 10 48 100 

5C 98 80 30 5 20 99,9 

 

 

                                                           
35

 Os itens b e c referem-se à disputa presidencial no Brasil no ano de 2010. O item f diz respeito ao caso do 

desaparecimento da atriz e modelo Eliza Samudio, mãe do filho do então goleiro do Flamengo, Bruno. Na 

ocasião, Eliza foi dada como morta e Bruno era investigado como principal suspeito de ter sido o mandante 

do crime. 
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Ao organizar os resultados, chegamos a algumas conclusões interessantes: os itens 

respondidos com maior variabilidade nas respostas (calculando-se o desvio-padrão e a 

amplitude) foram os itens c e d. Acreditamos que a natureza completamente vaga e 

particular dessas perguntas proporciona a divergência nas respostas. Por outro lado, os 

itens b e f apresentaram as menores variabilidades. Em ambas as perguntas, a exposição 

dos temas na mídia pode ter influenciado as respostas. A divulgação maciça de matérias à 

época da realização da pesquisa, que davam conta da iminente vitória da candidata Dilma 

Rousseff naquela eleição pode, inclusive, ter criado uma tendência para os valores 

percentuais atribuídos pelos alunos à chance de vitória. A cobertura sensacionalista da 

imprensa, contendo elementos que incriminavam ou que apontavam as suspeitas para o 

goleiro Bruno no caso (até hoje não esclarecido) da morte da modelo – com quem ele teve 

um envolvimento – também teve, aparentemente, forte influência nas respostas observadas.  

Também chamaram a nossa atenção outros aspectos quantitativos. Um aluno, por 

exemplo, assumiu que a chance dele viver além dos 80 anos era de 100%, o que nos 

motivou a perguntá-lo o porquê daquela resposta tão absoluta. Seu argumento foi direto: 

“otimismo”.  

Finalmente, achamos significativo notar que dois alunos responderam às perguntas 

b e e com valores que não são complementares. Isso indica que, isoladamente, esses alunos 

quantificaram as expectativas de ocorrência dos eventos, mas não fizeram uma devida 

ligação entre suas respostas, uma vez que só havia os dois candidatos citados ainda na 

disputa. Talvez, esteja aí um indício de que pensar em probabilidade de modo subjetivo 

talvez seja uma tarefa bem mais complicada do que se possa imaginar.  

No encerramento desse encontro, os alunos foram relembrados de que, a partir do 

próximo encontro, eles deveriam se dividir em grupos, com três alunos cada. A intervenção 

do pesquisador na formação dos grupos se deu no sentido de sugerir que alunos que “mais 

entendiam” de futebol ficassem juntos, assim como os alunos que “menos entendiam” 

também formassem seus grupos. Decidimos por sugerir esse tipo de formação dos grupos, 

pois imaginamos que, num grupo em que existisse um componente reconhecido como 

maior entendedor de futebol, ou cujo interesse pelo tema fosse muito maior que o dos 

colegas, poderia haver um desequilíbrio na condução da modelagem, de forma que a 

pesquisa, as argumentações e debates perdessem espaço, dando lugar a uma hierarquia, 
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naquele caso, indesejada, uma vez que enfraqueceria as condições para a reflexão e a 

interação entre os alunos, objetivos de nossa proposta. 

 

5.1.3 – Terceiro encontro (apresentando o “caso”) 

 

Antes de narrar o terceiro encontro, cabe salientar que, entre o segundo e o terceiro 

encontro, alguns alunos assistiram à palestra sobre probabilidades no futebol, já 

mencionada na seção 4.3. Como não fazia parte de nosso plano de trabalho, não tratamos o 

momento como parte essencial da sequência de atividades. Entretanto, alunos que 

participaram e relataram suas impressões forneceram alguns elementos para análise dos 

trabalhos de modelagem. Destacamos trechos dos relatórios de duas alunas do futuro grupo 

3, ao avaliarem o conteúdo da palestra a que assistiram. 

 

 

 

  Observando o posicionamento das alunas, percebemos que elas não se sentiam 

aptas a criticar a parte do modelo embasada no conhecimento sobre futebol. Entretanto, a 

aluna 3B fez uma crítica objetiva ao tratamento estatístico dado pelo palestrante. Na 

próxima seção, expandiremos nossa interpretação ao olhar especificamente para as 

relações dentro do trabalho do grupo 3. 

A dinâmica do terceiro encontro, propriamente, começou com a narrativa do caso 

(ver apêndice D), dando início ao trabalho, com os alunos divididos em grupos. Durante 

esse encontro, os grupos foram, rapidamente, mostrando certas particularidades na maneira 

de tratar o problema. Algumas características ficaram claras nos primeiros minutos de 

interação: o grupo 1, composto por três alunas, sentou-se afastado dos demais, e ficou 

compenetrado na tarefa de pesquisa, numa atitude de constante comunicação e interação 

dentro do grupo. Em oposição a essa atitude, no grupo 2 não foi observada uma postura de 

“Pelo que pude entender, concordo com o palestrante, apesar de eu não entender nada 
de futebol. Para mim, os fatores por ele comentados são coerentes” (Aluna 3A). 

“Fiquei admirada como ele conseguiu expressar os pressupostos apresentados por meio 
de um modelo estatístico. Porém, me decepcionei um pouco, uma vez que não foi 
apresentado o nível de significância do modelo obtido” (Aluna 3B). 

Excerto 7 – Questionário sobre probabilidade subjetiva e apostas 
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comunicação entre os integrantes. Predominou o silêncio e a coleta individual de 

informações em computadores diferentes.  

O grupo 3 se autoproclamou um trio de desentendidas do assunto, e buscavam 

informações na internet, perguntavam questões relacionadas a regras e sistema de disputa 

do campeonato ao pesquisador, comunicando-se bastante entre si e com colegas dos outros 

grupos.  

 

 

 

O grupo 4 assumiu uma postura de autoconfiança em seus conhecimentos prévios 

sobre futebol, e o grupo 5, embora engajado na tarefa, mostrava-se frequentemente 

desorientado, admitindo não ter a mínima ideia de que caminho seguir.  

 

 

  

Esse encontro foi o primeiro realizado com os grupos divididos e, no laboratório de 

informática, com acesso à internet. Como o propósito do encontro era narrar o “caso”, ou 

seja, apresentar formalmente a situação-problema aos alunos, e lançar o desafio de 

solucionar a situação, o pesquisador explicou, já no início da aula, o que seria este desafio: 

“Inicialmente, os membros do grupo não acreditavam ter conhecimento suficiente para a 
construção de um modelo envolvendo futebol”.  

Excerto 9 – Relatório final da modelagem do grupo 5 

“Nosso grupo, após reunir as informações obtidas, fez debates acerca das mesmas, pois 
nós não entediamos praticamente nada acerca do tema ‘futebol’”.  

“Nossos debates, algumas vezes, foram meio confusos devido à nossa inexperiência com 
o assunto de futebol”. 

“Nossas dificuldades foram maiores no que tange ao entendimento do assunto 
‘futebol’” . 

“Os conhecimentos prévios do grupo no que tange ao assunto ‘futebol’ eram poucos. 

[...] Não conhecíamos bem os times, apenas aqueles com maior fama e não sabíamos as 

situações dos mesmos neste momento”. 

Excerto 8 – Relatório final da modelagem do grupo 3 
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construir um modelo matemático capaz de atribuir probabilidades dos resultados da 38ª 

(última) rodada do campeonato brasileiro de 2010.  

Daquele momento até a rodada citada, os alunos teriam 3 semanas, nas quais 

ocorreriam a 35ª, a 36ª e a 37ª rodadas, que poderiam servir como parâmetros para avaliar 

o processo de modelagem, relacionando os pressupostos assumidos e as primeiras 

projeções do modelo com os resultados observados nos jogos.  

Foi transmitida aos alunos a premissa a ser adotada, já citada no texto, de que “à 

expectativa sobre o desempenho de um time de futebol, em uma partida, quanto ao 

resultado final (vitória, empate ou derrota), pode ser atribuída uma probabilidade, a 

partir de aspectos considerados relevantes, levantados antes do início da partida”. A 

premissa foi apresentada literalmente, por escrito, e ficou exposta no quadro durante todo o 

encontro. Optamos por esclarecer de que se tratava o caso, antes do início da modelagem, 

para que os alunos estivessem suficientemente conscientes de seu ponto de partida e seu 

ponto de chegada com a atividade. 

 

 

 

Para oferecer algumas possibilidades a respeito do caminho a seguir, entre esse 

ponto de partida e o de chegada, os alunos receberam uma espécie de guia (ver apêndice E) 

com fontes de consulta sugeridas para pesquisa na internet, o que é parte do 

desenvolvimento do método do caso. Foram apresentados sites de órgãos da imprensa 

esportiva especializada em futebol, fontes de dados oficiais sobre o campeonato brasileiro 

e sites onde podem ser encontrados modelos matemáticos vigentes que atribuem 

probabilidades no futebol. Além disso, o pesquisador lembrou aos alunos, repetidamente, 

que eles poderiam (e deveriam) utilizar suas próprias fontes de pesquisa preferidas, e que 

alguns aspectos a serem considerados na modelagem não seriam encontrados em sites, 

jornais, televisão, etc. Seriam os aspectos de caráter subjetivo, intuitivo, relacionados às 

experiências pessoais e às crenças dos modeladores. 

“Sábado [...] tem o jogo Corinthians x Cruzeiro. Esse é um exemplo! Além desse jogo, tem 
mais nove. O que vocês têm que fazer é responder: qual é a probabilidade de o Corinthians 
ganhar? Qual é a probabilidade de acontecer empate? E qual é a probabilidade de o 
Cruzeiro ganhar?” 

Excerto 10 – Transcrição da narrativa do caso 
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Como tarefa para esse encontro, os alunos receberam uma folha (ver apêndice F), 

solicitando que, em grupos, listassem aspectos que considerassem relevantes na atribuição 

das probabilidades e, se possível, formulassem pressupostos, a partir desses aspectos. Essa 

seria uma fase embrionária da construção do modelo, uma vez que seriam destacadas as 

primeiras considerações dos grupos, muitas delas prestes a serem sumariamente 

descartadas.  

Com essa lista de aspectos solicitados dos alunos, pretendíamos provocar as 

primeiras argumentações dentro dos grupos. Teríamos a possibilidade de comparar os 

aspectos presentes nos questionários, preenchidos individualmente no encontro anterior, 

com os aspectos citados em grupos e com os pressupostos formulados a partir desses 

aspectos
36

. Como exemplos, destacamos os aspectos levantados pelos grupos 3 e 4, e a 

maneira como estes formularam pressupostos relativos a esses aspectos. 

 

 

                                                           
36

 O uso de expressões como formular pressupostos eram familiares para os alunos (rever seção 4.2). 

1. Aspecto: A condição do tempo no dia da partida 
Pressuposto: Partidas em que o tempo está chuvoso comprometem o desempenho 
dos jogadores e deixam o campo “pesado”, cansando os jogadores mais rapidamente. 
 
2. Aspecto: Horário de realização da partida 
Pressuposto: Partidas realizadas no período noturno melhoram o desempenho dos 
jogadores. 
 
3. Aspecto: Saldo de gols 
Pressuposto: O time que mantém um saldo de gols elevado é um time mais 
equilibrado. 
 
4. Aspecto: Fator mando de campo 
Pressuposto: As equipes são motivadas por suas torcidas ao jogarem em casa, além 
dos jogadores estarem acostumados com as dimensões do campo (gramado) e do 
estádio. 
 
5. Aspecto: Localidade do time 
Pressuposto: Clubes que residem em cidades desenvolvidas economicamente 
obterão mais patrocínio. Obs.: Dos últimos 7 campeonatos disputados (pontos 
corridos), quatro foram de São Paulo (capital).  
 

Excerto 11 – Aspectos levantados e pressupostos formulados pelo grupo 4 
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Tomando os dois últimos excertos como parâmetros, é possível comparar e levantar 

algumas hipóteses a respeito da maneira pela qual os grupos formularam seus 

pressupostos, tanto em sua natureza quanto em sua quantidade. O grupo 4 (experiente no 

assunto) levantou um número maior de aspectos, enquanto o grupo 3 (novato em relação 

ao tema) levantou um menor número de aspectos, sendo que estes, de certa maneira, 

remetem ao senso-comum. 

Muitos desses pressupostos formulados acabaram por não serem considerados nos 

modelos. É o caso dos pressupostos de difícil matematização (por exemplo, aqueles 

relacionados à torcida dos modeladores pelo time de coração, que foi uma consideração 

feita por alguns grupos) ou aqueles de muita complexidade para se analisarem (fenômenos 

e condições climáticas, por exemplo). Os grupos que optaram por manter esses 

pressupostos em seus modelos acabaram por fazê-lo de formas bastante distintas. 

Lembremos que um mesmo pressuposto pode admitir diferentes conceituações 

matemáticas. Geralmente, isso é latente quando o aspecto levantado tem caráter muito 

subjetivo. Outros pressupostos estiveram presentes do início ao fim da atividade. Uma 

conceituação unânime foi a de que times que jogam em casa têm maiores condições de 

vitória
37

. Contudo, tão importante quanto, ou mais importante que o conteúdo destes 

textos, foram as atitudes dos alunos, observadas durante a modelagem. 

O encontro ficou parcialmente comprometido, pois uma falha na internet do 

laboratório de informática ocasionou a perda da conexão nos últimos 30 minutos previstos 

para o encontro. A tarefa de busca de informações para a atividade foi quase que 

totalmente paralisada, mas as interações continuaram, na maioria dos grupos, que 

                                                           
37

 O que se justifica, ao observarmos que 47% dos jogos do campeonato brasileiro de 2010 foram vencidos 

pelos mandantes, frente a 22% dos jogos vencidos pelos visitantes. Fonte: 

<http://www.cbf.com.br/competicoes/campeonato-brasileiro/serie-a/2010>. Acesso em 20/06/2011. 

1. Aspecto: Qualidade do time (defesa, ataque, meio campo) 
Pressuposto: O time com melhor defesa tem menos chance de sofrer gol; um time com 
melhor ataque tem mais chance de marcar gol e um time com melhor meio campo 
consegue desenvolver melhores jogadas. 
 
2. Aspecto: Elenco (preparo técnico, entrosamento da equipe, motivação) 
Pressuposto: O time que apresenta melhor preparo técnico, melhor entrosamento entre 
equipe e maior motivação tem chances de melhor desempenho 
 

Excerto 12 – Aspectos levantados e pressupostos formulados pelo grupo 3 
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aproveitou o tempo off-line para argumentar e finalizar a formulação dos primeiros 

pressupostos, anteriormente mencionados. O imprevisto explicitou a importância do uso da 

tecnologia moderna para viabilizar a atividade em curso. Como este não era o foco de 

nossa pesquisa, não prendemos nossa atenção ao fato que, nem por isso, deixa de ser uma 

característica interessante dos trabalhos. 

 

5.1.4 – Quarto e quinto encontros (modelagem) 

 

 O 4º e o 5º encontros podem ser analisados como um único, por possuírem natureza 

semelhante: a construção de modelos. Além disso, ocorreram no mesmo local (laboratório 

de informática) e com a mesma configuração (alunos divididos em grupos, inclusive, com 

cada grupo utilizando o mesmo computador nos dois encontros). A divisão dos encontros, 

na prática, deu-se apenas pela impossibilidade de se construir tais modelos em um único 

encontro de 100 minutos. Dessa forma, agrupamos os dois encontros para efeito de 

descrição e análise.   

Desde o início do primeiro encontro, dedicado à modelagem dos grupos, os 

trabalhos assumiram caminhos e ritmos distintos. O problema de comunicação, constatado 

no grupo 2, agravou-se. Dois alunos trocaram de grupos (um aluno foi para o grupo 5, do 

qual saiu uma aluna para o grupo 2), alegando um mal-entendido na formação dos grupos. 

Durante a maior parte desse encontro, o grupo 2 não trabalhou em equipe. O recém-

chegado aluno 2C não se comunicou com as outras alunas do grupo durante 25 minutos, 

período durante o qual a aluna 2A se ausentou da sala e se omitiu da tarefa proposta por 

quase todo o tempo. Os alunos 2B e 2C, sempre que pretendiam avaliar suas hipóteses, 

chamavam o professor para apresentá-las, em vez de o fazerem entre si. Essa foi a tônica 

do grupo 2, na primeira aula. Após 1 hora de atividade, os integrantes iniciaram alguma 

interação. No final da aula, iniciaram um tratamento matemático dos dados consultados na 

internet. Sem tempo para avançar, continuaram, no segundo encontro, esse tratamento. Os 

integrantes manifestaram certa estranheza, pelo fato de seus modelos atribuírem 

probabilidades de vitória, empate e derrota em certos jogos, de modo que a soma superasse 

os 100%, e pediram auxílio ao professor. Também foi solicitado auxílio do pesquisador, 

quando finalizaram o modelo com a conclusão de que todos os times mandantes na rodada 
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seguinte venceriam seus jogos. A sugestão dada pelo pesquisador não foi explícita, mas 

indicava uma estratégia de divisão em partes proporcionais. 

 O grupo 1, a exemplo do grupo 2, não interagiu com outros grupos. A diferença 

fundamental de postura foi o engajamento imediato das alunas do grupo 1. Como efeito 

desse engajamento, as alunas não paravam de discutir sobre o problema, formulando e 

discutindo suas ideias. A abordagem dessas alunas foi prioritariamente quantitativa. 

Inclusive, também usaram o Excel durante todo o tempo, para organizar e dar tratamento às 

informações selecionadas. As alunas do grupo formularam uma crítica ao modelo que 

ainda seria criado: “nosso modelo vai ficar ruim, porque nós selecionamos poucos 

pressupostos”. O pesquisador e o professor levantaram uma reflexão para o grupo: será que 

a qualidade do modelo depende da quantidade de pressupostos formulados? Ao considerar 

o questionamento do professor e do pesquisador, o grupo chegou ao consenso de que não. 

O resultado da modelagem desse grupo foi, por engano, um modelo que atribuía as 

probabilidades dos jogos da rodada anterior, ou seja, “previa resultados já ocorridos”. 

Frustradas com o engano, as alunas foram aconselhadas pelo pesquisador a testar o modelo 

comparando-o aos resultados de tais jogos, uma vez que, para as alunas, esses resultados 

ainda eram desconhecidos, não comprometendo, de forma alguma, o processo de 

construção e avaliação do modelo. 

 O grupo 5 teve percalços na sua formação. Além da troca da aluna 5A, que iniciou 

a atividade no grupo 2, o aluno 5C não participou da maioria das atividades. Pode-se dizer 

que foi uma atividade realizada em dupla. Dentro dessa dupla, o aluno 5B assumiu o papel 

de especialista em futebol, embora afirmasse, repetidamente, que não “entendia muito” do 

assunto. Apesar das dificuldades, os dois alunos envolveram-se, de forma contínua, no 

trabalho. Muitas vezes, recorriam a colegas dos grupos 3 e 4, como forma de se 

reorientarem. O modelo construído tinha características predominantemente qualitativas. 

 O grupo 4 era formado por três alunos que eram assíduos torcedores de seus clubes, 

habituados a acompanhar jogos e notícias sobre futebol. O interesse pela atividade surgiu, 

então, de forma natural. Os alunos 4A e 4B ficavam depois da aula, discutindo sem parar, 

ora sobre futebol, como tema da modelagem, ora como opção de lazer. Por razões 

particulares, o aluno 4C não pôde participar da maioria dos encontros, mas os outros dois 

componentes do grupo alegaram ter mantido o colega a par de todos os passos do processo 

de modelagem, fora do momento das aulas, inclusive ouvindo a opinião dele e a levando 

em consideração, na construção do modelo do grupo. Uma peculiaridade observada na 
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modelagem desse grupo foi o fato de ele ter sido tomado como referência, pelos grupos 3 e 

5. Não quer dizer que a modelagem do grupo 4 determinou a modelagem dos grupos 3 e 5. 

O grupo 4 foi utilizado como referência no sentido de ser frequentemente consultado sobre 

dados de clubes e campeonatos, e também sobre a plausibilidade das hipóteses levantadas 

pelos outros grupos, especialmente o grupo 3. 

 As alunas do grupo 3 que, seguidamente reiteravam que não entendiam nada de 

futebol, alegavam que estavam curiosas para aprender. Inclusive, essa curiosidade gerou 

um envolvimento bastante frutífero dessas alunas com a situação apresentada. 

 Após essa fase da modelagem, os alunos entregaram registros do que foi elaborado, 

para que pudéssemos acompanhar e avaliar o processo, mesmo cientes de que, no próximo 

encontro, muitos aspectos poderiam ser mudados nos modelos, a partir dos resultados dos 

jogos ocorridos naquele fim de semana. Alguns grupos apresentaram aspectos que não 

mais foram alterados até o fim da modelagem (por exemplo, o grupo 1) e outros grupos 

ainda fariam alterações em sua lista de aspectos.  

 

5.1.5 – Sexto encontro (modelagem - refinamento) 

 

Alguns grupos terminaram as primeiras versões de seus modelos no fim do 5º 

encontro, juntamente com o tempo utilizado no 4º encontro. Entre o 5º e o 6º encontros, 

houve uma rodada de jogos do campeonato brasileiro, proporcionando as primeiras reações 

mais intensas de alguns alunos com relação aos modelos por eles criados. 

 O 6° encontro tinha como objetivo que os alunos fizessem os ajustes necessários (e 

possíveis) nos modelos, com base nos resultados dos jogos do fim de semana anterior. Foi 

marcado por momentos de muita descontração, e por uma saudável competição entre os 

grupos. Estimulados pelo pesquisador, que prometeu premiar com um chocolate o grupo 

que construísse o modelo que mais “acertasse” na última rodada (ainda por ocorrer), todos 

queriam mostrar os jogos que “acertaram”, uns para os outros. Estamos usando aspas 

quando falamos em acertos, pois devemos ter muito cuidado com a ideia de “erro” ou 

“acerto” quando falamos em probabilidades. Entendemos que, se um time, ao qual foi 

atribuída uma chance de vitória de 10% vence um adversário, cuja probabilidade de vitória 

atribuída foi, digamos, de 60% (sobrando 20% de chance de empate) o modelo não pode 

ser considerado errado. Ora, o modelo afirmou que existia a chance de ocorrer aquele 
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resultado, mesmo não sendo o mais provável dos três. Só consideramos que um modelo 

desse tipo errou caso ocorra um resultado cuja probabilidade atribuída pelo modelo fosse 

de 0%. Aí, sim, o modelo assumiria uma conclusão falsa. Esse modo de avaliar os modelos 

foi bastante conversado em sala de aula. Para efeito de simplificação da linguagem, 

passamos a dizer que um modelo acertou uma previsão quando ocorreu em campo o 

resultado mais provável de acordo com o modelo. 

No início do encontro, o grupo 3 não se continha de alegria, mostrando a todos seus 

sete acertos em 10 jogos possíveis. A aluna 3B disse que ficou surpresa com a própria 

atitude de ter esperado pelos resultados dos jogos num jornal de TV, domingo à noite.  

 

 

 

É um exemplo de influência recíproca entre a atividade em sala de aula e o 

cotidiano da aluna. O interesse pela eficácia de seu modelo foi refletido no fato de a aluna 

aguardar para se informar dos resultados dos jogos.  

O modelo desse grupo apenas não acertou os jogos que terminaram empatados. 

Aliás, tal modelo não contemplava essa possibilidade. Dessa forma, as alunas utilizaram o 

encontro praticamente todo para criar uma maneira de atribuir as probabilidades de 

empate. Assim como prevíamos, tal problema de atribuir chances para o empate foi 

recorrente entre os grupos. Os grupos 1 e 5 também se queixaram da dificuldade, o que 

sempre os levava a lamentar o fato de não entender de futebol para solucionar o problema. 

Todos ficaram motivados ao saber que o próprio pesquisador teve extremas dificuldades 

em fazê-lo, quando realizou a atividade para testá-la.  

 

Aluna 3C: Professor! Meu namorado ficou até desconfiado porque eu estava esperando os 
gols do Fantástico!  

Excerto 13 – Notas de campo 
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Ainda nesse encontro, percebemos que o grupo 2, muito disperso nos outros 

encontros, envolveu-se um pouco mais com o trabalho. Os alunos se deram conta de que a 

previsão do modelo de que todos os clubes mandantes venceriam seus jogos não foi só 

para aquele caso. Era um vício do modelo, ocasionado pela forma que esse modelo fora 

concebido.  

 

 

 

Juntamente com o problema de atribuir as probabilidades de empate, o grupo se 

empenhou em reformular pressupostos e alterar alguns passos da matematização de outros, 

para chegar a resultados mais adequados que os inicialmente obtidos.  

Mas não foi só esse grupo que se movimentou mais no sexto encontro. Registramos 

em nossas notas de campo que, de um modo geral, houve mais debate, mais interesse, mais 

interação. Sentimos que essa movimentação foi um dos claros efeitos de se ter associado o 

“Nosso modelo privilegiava o time que jogava em casa, dando um percentual alto para os 
times mandantes” 

Excerto 15 – Relatórios final do grupo 2 

“Encontramos dificuldade no decorrer do trabalho no momento em que tínhamos que 
atribuir um valor para o empate” (Grupo 1). 

“Tivemos alguma dificuldade durante a verificação do modelo após a 37ª rodada, pois 
percebemos que o nosso modelo [...] não contemplava as possibilidades de empates” 
(Grupo 2). 

“Erramos somente os resultados das partidas em que houve empate. Esse fato nos 
alertou que era preciso revisar o modelo criando condições favoráveis à ocorrência de 
empates. [...] Inicialmente, construímos um modelo equivocado, no qual não se 
considerava a chance de qualquer um dos jogos ser empate” (Grupo 3). 

“...percebemos que nosso modelo não favorecia o acontecimento de empates” (Grupo 
4). 

“Sentimos muita dificuldade em saber como encontrar a probabilidade de empate” 
(Grupo 5). 

Excerto 14 – Relatórios finais dos grupos 
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conhecimento produzido em sala (representado pelos modelos) com expressões culturais 

do cotidiano (os resultados dos jogos de futebol). 

Ainda registramos que, após cerca de uma hora de trabalhos, os grupos 2 e 3 

mostraram-se satisfeitos e orgulhosos por terem chegado a uma forma de atribuir a chance 

de empate. Ao fim do encontro, os alunos do grupo 5 já mostravam quase não ter forças a 

empregar na tarefa de resolver “o dilema do empate”, enquanto os grupos 1 e 4 alegaram 

não ter feito ajustes significativos dos modelos. Apenas os atualizaram, para testá-los na 

última rodada.  

Os últimos grupos a terminar foram os grupos 2 e 5. O grupo 5 terminou com uma 

sensação de alívio por ter, finalmente, vencido o dilema do empate. Já o grupo 2 lamentou 

o fato de não ter mais aulas para refinar ainda mais o modelo. O aluno 2C afirmava 

frustrar-se pela impossibilidade de se levar muitos aspectos em consideração, enquanto a 

aluna 2B analisava o modelo e criticava pontos que, segundo ela, poderiam ser melhorados 

se mais aulas pudessem ser usadas na modelagem. 

 

 

 

 

  

Os dois excertos remetem a duas características do refinamento de um modelo. A 

fala do aluno 2C remete aos aspectos levantados, enquanto a fala da aluna 2B remete a 

uma evolução na qualidade da interação dos alunos com a situação problemática, 

propiciando um contínuo aprimoramento do modelo. 

Os alunos, como um todo, fizeram os ajustes que julgaram necessários, conforme 

tiveram condições de fazê-los. No fim da aula, os alunos enviaram seus modelos para o 

pesquisador e receberam uma folha (ver apêndice G) para guiar a elaboração de um 

relatório a ser entregue, descrevendo todo o processo de modelagem do grupo. Também foi 

“Se a gente conseguiu melhorar em duas aulas, com mais aulas dava pra fazer bem 
melhor” (Aluna 2B). 

Excerto 17 – Notas de campo 

 

“Quanto mais a gente entende do assunto, mais coisas a gente quer levar em 
consideração” (Aluno 2C). 

Excerto 16 – Notas de campo 
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solicitada a elaboração de uma curta apresentação (cerca de 15 minutos) para que esse 

processo pudesse ser comunicado aos colegas. O encontro seguinte foi dedicado a estas 

apresentações.  

 

5.1.6 – Sétimo encontro (apresentações) 

 

 O encerramento da atividade deu-se com o ciclo de apresentações, em que os 

alunos, baseados no roteiro previamente recebido, expuseram elementos a respeito de seus 

trabalhos de modelagem. Para esse encontro, os grupos prepararam apresentações com o 

seguinte intuito: em aproximadamente 15 minutos, resumir o processo de modelagem para 

ciência dos colegas participantes, salientando os pontos que julgassem mais relevantes e 

exibindo as probabilidades para a 38ª rodada
38

. Em seguida, a apresentação comparativa 

elaborada pelo pesquisador apontou detalhes julgados interessantes.  

O grupo 1 iniciou as apresentações. Uma vez mais, as alunas afirmaram não 

entender nada sobre futebol, motivo pelo qual utilizaram apenas os “pressupostos básicos”, 

em suas palavras, para construir os modelos. Questionadas sobre o que seriam estes tais 

pressupostos básicos, elas queriam dizer aqueles que “todo mundo usa”. Embora essas 

alunas não tenham se comunicado com os outros grupos durante a modelagem, elas 

supuseram que a falta de conhecimento do tema as impediria de ter ideias originais para 

lidar com o problema, o que não procede. Em particular, a matematização dos 

pressupostos, feita pelo grupo, apresentou características únicas entre os modelos 

construídos. O grupo foi o único, pelo que pudemos perceber, a iniciar a interação com o 

problema com uma abordagem quantitativa.  No relatório final do grupo (anexo B) é 

possível entender o processo dessa matematização, de forma bastante clara.  

 O grupo 2 estava incompleto, novamente, no dia das apresentações. A aluna 2A 

estava sozinha, sem os dados da modelagem em mãos. Com um pouco de dificuldade e 

constrangimento, a aluna lembrou-se de alguns dos aspectos levantados pelo grupo na 

modelagem, e criticou o fato de o modelo nunca atribuir maior chance para o empate, bem 

como não atribuir favoritismo ao visitante. Para complicar ainda mais, a aluna chegou à 

sala de aula sem condições de saúde adequadas, o que a fez deixar a sala de aula antes do 

fim das apresentações. 

                                                           
38

 O encontro ocorreu em antecedência à 38ª e última rodada do campeonato brasileiro de 2010. 
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 Muito animadas, as alunas do grupo 3 estavam declaradamente orgulhosas de terem 

construído um modelo que “acertou” 70% dos resultados em seu primeiro teste. 

Esbanjavam confiança na eficácia do modelo para a rodada que estava por vir. Como já foi 

comentado anteriormente, estudaremos a atividade do grupo 3, com maiores detalhes, na 

próxima seção. 

 

 

 

 O grupo 4 apresentou uma lista longa e original de aspectos levados em 

consideração na construção do modelo (como, por exemplo, a força econômica das cidades 

de cada clube). Detalharam, na medida em que o tempo permitiu, a matematização dos 

pressupostos. Também deram ênfase ao fato de terem feito muitos ajustes no modelo 

depois da 37ª rodada, para chegar à versão final. 

 O grupo 5 também detalhou o processo de matematização dos 6 pressupostos 

formulados e comentaram espirituosamente a “evolução” de seu conhecimento em torno 

do tema futebol. 

 

 

 

Em geral, os alunos ficaram orgulhosos e motivados com o resultado de seus 

trabalhos. Ao comparar os resultados dos modelos, sentiram que o processo foi feito com 

um nível aceitável de rigor, tanto é que não foram encontrados resultados com enormes 

discrepâncias. Esse fato não chegou a nos surpreender, uma vez que foi observada certa 

coincidência entre pressupostos formulados pelos grupos, como o mando de campo e a 

classificação dos times no campeonato. Podemos dizer que, ao observar o conjunto de 

modelos construídos, existiu objetividade, em meio a tanta subjetividade. 

“A gente não sabia nada; agora a gente sabe ‘quase’ nada!” 

Excerto 19 – Apresentação do grupo 5 

 

“O nosso modelo, modéstia à parte, acertou muitos resultados na última rodada (risos). 
[...] a gente percebeu que acertou 7 jogos em 10. Muito Bom! [...] a gente acertou a vitória 
do Avaí em cima do Santos e todo mundo falou que a gente ia errar!” (Aluna 2B). 

Excerto 18 – Transcrição da apresentação do grupo 3 
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Encerrando o ciclo de apresentação, agrupamos os resultados dos modelos dos 

cinco grupos para uma apresentação geral. Como já havíamos recebido os modelos 

previamente (ver anexo B), foi possível preparar essa apresentação, que também contou 

com outros dois modelos, utilizados como referência para que se fizessem certas 

considerações. 

Para apresentar esse panorama geral dos resultados das atribuições de 

probabilidades dos modelos construídos, expusemos a tabela 10, comparando os modelos 

criados pelos grupos, e destacando as peculiaridades. Os alunos mostravam satisfação ao 

encontrar aproximações entre seus modelos e os dos colegas. 

 

Tabela 10: Comparativo entre os resultados encontrados pelos modelos. Em itálico e 

negrito, os favoritos em cada confronto (em alguns casos, o favoritismo ficou dividido entre 

dois resultados). O sombreamento indica o resultado ocorrido nos jogos. Em cada uma das 

três colunas, os percentuais (arredondados) de chance de vitória do mandante, de empate e 

de vitória do visitante, respectivamente. 

 

 

 

  Grupo 1             Grupo 2:       

  Palpites da 38ª rodada       Palpites da 38ª rodada 

  mandante   visitante         mandante   visitante   

31 Prudente 20 Internacional 49     35 Prudente 30 Internacional 35 

49 São Paulo 20 Atlético - MG 31     49 São Paulo 23 Atlético - MG 27 

44 Santos 25 Flamengo 31     43 Santos 36 Flamengo 21 

60 Vasco 15 Ceará 25     48 Vasco 46 Ceará 6 

47 Fluminense 20 Guarani 30     68 Fluminense 24 Guarani 8 

56 Cruzeiro 15 Palmeiras 29     39 Cruzeiro 24 Palmeiras 37 

36 Grêmio 33 Botafogo 31     38 Grêmio 45 Botafogo 17 

22 Goiás 15 Corinthians 63     51 Goiás 28 Corinthians 22 

31 Vitória 15 Atlético - GO 54     48 Vitória 33 Atlético - GO 19 

65 Atlético-PR 15 Avaí 20     55 Atlético-PR 20 Avaí 25 
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  Grupo 3             Grupo 4:       

  Palpites da 38ª rodada       Palpites da 38ª rodada 

  mandante   visitante         mandante   visitante   

32 Prudente 20 Internacional 48     28 Prudente 38 Internacional 34 

42 São Paulo 20 Atlético - MG 38     37 São Paulo 39 Atlético - MG 24 

32 Santos 20 Flamengo 48     35 Santos 39 Flamengo 26 

32 Vasco 20 Ceará 48     39 Vasco 38 Ceará 23 

62 Fluminense 20 Guarani 18     51 Fluminense 26 Guarani 27 

62 Cruzeiro 20 Palmeiras 18     48 Cruzeiro 26 Palmeiras 26 

62 Grêmio 20 Botafogo 18     48 Grêmio 14 Botafogo 38 

32 Goiás 20 Corinthians 48     28 Goiás 26 Corinthians 46 

42 Vitória 20 Atlético - GO 38     39 Vitória 23 Atlético - GO 38 

42 Atlético-PR 20 Avaí 38     37 Atlético-PR 39 Avaí 24 
 

  Grupo 5             Média       

  Palpites da 38ª rodada       Palpites da 38ª rodada 

  mandante   visitante         mandante   visitante   

33 Prudente 17 Internacional 50     32 Prudente 24 Internacional 43 

83 São Paulo 17 Atlético -MG 0     52 São Paulo 23 Atlético - MG 18 

66 Santos 16 Flamengo 16     37 Santos 25 Flamengo 25 

50 Vasco 33 Ceará 17     42 Vasco 34 Ceará 22 

83 Fluminense 17 Guarani 0     62 Fluminense 21 Guarani 11 

67 Cruzeiro 17 Palmeiras 17     54 Cruzeiro 21 Palmeiras 23 

83 Grêmio 17 Botafogo 0     52 Grêmio 23 Botafogo 15 

33 Goiás 17 Corinthians 50     37 Goiás 22 Corinthians 43 

33 Vitória 33 Atlético - GO 33     45 Vitória 28 Atlético - GO 32 

83 Atlético-PR 17 Avaí 0     56 Atlético-PR 23 Avaí 17 

 

Legenda: Itálico Resultado mais provável, apontado pelo grupo 

  Resultado ocorrido, com “acerto” do grupo 

  Resultado ocorrido, com “acerto parcial” do grupo (palpite dividido) 

  resultado ocorrido, com “erro” do grupo 

 

O que chamamos de “média” foi um modelo construído calculando-se as médias 

aritméticas dos percentuais de chance de cada resultado atribuídos pelos grupos.  

Comparando as probabilidades atribuídas pelos modelos criados pelos grupos, 

destacamos alguns detalhes que achamos interessantes. Dentre eles, as unanimidades 

observadas (vitórias de Fluminense, Internacional e Cruzeiro; todos os resultados, de fato, 

ocorridos). Também chamamos atenção do valor 0% atribuído pelo grupo 5 para vitória do 
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Atlético-MG (entre outros), situação delicada do ponto de vista do pensamento estocástico. 

A alusão feita à probabilidade atribuída à chance de vitória do Atlético-MG carregou, 

claramente, a razão (ao se questionar uma previsão tão absoluta) e a emoção (na medida 

em que o pesquisador brincou com o fato, questionando se se tratava de uma provocação, 

sendo este um torcedor atleticano). Mereceram atenção, ainda, as probabilidades atribuídas 

para os empates. Observemos que a “coluna do meio” recebeu valor igual em todos os 

jogos, para o grupo 3. Poucos foram os jogos, de modo geral, em que o empate foi 

apontado como resultado mais provável. Reflexo disso foi o fato de que, de acordo com o 

modelo médio, o empate foi sempre o resultado menos provável para cada jogo. 

Numa segunda comparação, que pode ser visualizada na tabela 11, utilizamos como 

parâmetro os resultados do modelo
39

 elaborado por matemáticos do Departamento de 

Matemática da UFMG, visando mostrar para os alunos que, na média, seus palpites 

estavam de acordo com o de “especialistas”. 

 
Tabela 11: comparação entre o modelo médio dos alunos e o modelo do departamento de 

matemática da UFMG 

 

  UFMG             Média       

  Palpites da 38ª rodada       Palpites da 38ª rodada 

  mandante   visitante         mandante   visitante   

30 Prudente 32 Internacional 38     32 Prudente 24 Internacional 43 

35 São Paulo 32 Atlético - MG 33     52 São Paulo 23 Atlético - MG 18 

30 Santos 49 Flamengo 21     37 Santos 25 Flamengo 25 

27 Vasco 63 Ceará 10     42 Vasco 34 Ceará 22 

56 Fluminense 31 Guarani 12     62 Fluminense 21 Guarani 11 

35 Cruzeiro 39 Palmeiras 26     54 Cruzeiro 21 Palmeiras 23 

31 Grêmio 46 Botafogo 22     52 Grêmio 23 Botafogo 15 

28 Goiás 35 Corinthians 37     37 Goiás 22 Corinthians 43 

42 Vitória 29 Atlético - GO 29     45 Vitória 28 Atlético - GO 32 

56 Atlético-PR 35 Avaí 12     56 Atlético-PR 23 Avaí 17 

 

 

Legenda: Clube  Resultado mais provável, apontado pelo grupo 

  Resultado ocorrido, com “acerto” do grupo 

  resultado ocorrido, com “erro” do grupo 

                                                           
39

 <www.mat.ufmg.br/futebol> Último acesso em 07/06/2011. 
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 De fato, os únicos jogos em que houve divergência entre os resultados mais 

prováveis apontados pelos modelos foram aqueles em que o modelo da UFMG apostava o 

empate. Os favoritos de todos os demais jogos coincidiram (inclusive, estes foram os jogos 

que o modelo médio dos alunos “errou”). A comparação animou os alunos, pois os fez 

pensar que estavam utilizando métodos plausíveis para construir seus modelos.  

 

5.2 – Um olhar atento ao grupo 3 

 

Nesta seção, retomaremos a dinâmica da atividade, de maneira mais sintetizada e 

com o foco nas relações observadas no trabalho do grupo 3. Construiremos um quadro que 

dará uma visão geral dos momentos chave desse trabalho, e colocaremos em relevo a 

análise da modelagem do grupo. 

 

5.2.1 – A dinâmica e o modelo do grupo 3 

 

As primeiras intervenções das alunas do grupo 3 (que ainda seria formado) foram 

observadas já no primeiro encontro. Em especial, as alunas 3A e 3B responderam pela 

maior parte das intervenções. Embora elas não tivessem a menor intimidade com o assunto 

futebol, elas não se omitiram das discussões, que foram conduzidas de modo a convidar 

todos os alunos a participar. Sem muito conhecimento “técnico” do tema, elas contribuíram 

com as discussões quando o assunto era de seu domínio. Algumas dessas intervenções 

estão destacadas nos primeiros excertos da seção anterior. 

No segundo encontro, a exemplo do que foi observado no primeiro, elas 

mantiveram a postura participativa. A partir da discussão sobre probabilidade subjetiva e 

suas aplicações, a aluna 3B começou a se destacar pelo interesse contínuo manifestado. 

Nesse mesmo encontro, ao responder ao questionário sobre probabilidade subjetiva, as 

alunas 3A e 3B deram respostas que mostraram que, apesar de não estarem seguras quanto 

ao tema (futebol), era possível aumentar as chances de êxito, analisando com cuidado 

relações presentes numa situação problemática acerca desse tema (ver excerto 5, p.110). 

Um produto do 2º encontro (com a aluna 3C ausente) foi a lista de aspectos que 

cada aluno levantou acerca do que influencia o resultado de uma partida de futebol (ver 

quadro 4, página 111). Os aspectos levantados, até então individualmente, pelas alunas do 

grupo 3 foram: classificação na tabela, tradição, torcida pelo time de coração, últimos 
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confrontos entre os dois times e qualidade do time. Apesar de terem respondido ao 

questionário individualmente, o contato estreito entre as alunas indica que esses aspectos 

podem ter sido negociados ou, no mínimo, uma aluna sabia os aspectos levantados pela 

outra. Isso não é um problema, a nosso ver, mas é uma característica relevante do trabalho, 

uma vez que a parte “individual” não foi “tão individual assim”. 

Entre o segundo e o terceiro encontros, houve a palestra do prof. Dani Gamerman – 

UFRJ, da qual participaram as três alunas do grupo (a propósito, todas as atividades que se 

seguiram contaram com a participação do grupo completo). Após a palestra, as alunas 

entregaram um relatório escrito abordando o tema discutido pelo palestrante. No excerto 7 

(p.116) trouxemos trechos dos relatórios das alunas 3A e 3B, com o intuito de destacar 

características do olhar com o qual as alunas receberam as falas do palestrante. Ao mesmo 

tempo em que elas evitaram se posicionar, criticando os pressupostos assumidos pelo 

palestrante, alegando não entender o bastante para criticar, foi possível observar a crítica 

da aluna 3B ao fato do professor não ter apresentado o “nível de significância” do modelo 

adotado por ele. Um pouco mais adiante, veremos que essa crítica da aluna 3B teve efeito 

na construção do modelo do grupo ao qual ela pertencia.  

Continuando o relato dos encontros, chegamos ao 3º encontro, no qual as alunas 

foram apresentadas à situação (que assumiram como problemática) de atribuição de 

probabilidades aos resultados dos jogos do campeonato brasileiro. Após o momento de 

exposição, centrado no pesquisador, as alunas iniciaram a pesquisa na internet de maneira 

inusitada: elas acessaram o site de vídeos YouTube para assistir a trechos de jogos de 

futebol para, segundo elas, para ver “o que acontece num jogo de futebol”. Além disso, 

elas tiravam dúvidas com o pesquisador sobre faltas, cartões e sistema de disputa do 

campeonato.  

Nesse momento de interação inicial com a situação, elas negociavam suas crenças 

de forma ainda confusa. Dentro das discussões, as alunas recorriam às falas do palestrante 

como argumentos. Também recorriam, com frequência, aos colegas do grupo 4. A 

insegurança foi demonstrada explicitamente pelas alunas que afirmavam que o modelo 

delas ficaria ruim, pelo fato de não entenderem de futebol. 

Para finalizar o encontro, elas deveriam criar, em grupo, a lista de aspectos e 

pressupostos destacada no excerto 12 (p. 120). Após negociarem a partir dos aspectos 

levantados antes da formação do grupo e da influência da palestra, elas reduziram a 2 o 
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número da aspectos a serem considerados (qualidade do time: defesa, ataque e meio 

campo; e elenco: preparo técnico, entrosamento da equipe, motivação). Outra manifestação 

de insegurança por parte das alunas foi o momento em que levaram os pressupostos 

formulados até o pesquisador, questionando se estes estavam “corretos”. Sem receber um 

veredicto, levaram a questão para os colegas do grupo 4, e obtiveram uma avaliação 

positiva das ideias apresentadas. 

O problema com a internet descrito na seção anterior afetou os grupos de formas 

distintas. Para o grupo 3, especificamente, significou o fim do encontro. Para elas, “tudo” 

era novidade e a internet era a fonte de onde vinham tais novidades. Em contrapartida, o 

grupo 4, por exemplo, teve prejuízo relativamente pequeno, uma vez que os alunos do 

grupo tinham elementos em mente para prosseguir com o trabalho, mesmo sem acesso à 

rede. 

No quarto encontro, iniciar-se-ia a construção dos modelos, para “desespero” das 

alunas, como mostra o excerto 20. 

 

 

 

 A construção do modelo continuaria no quinto encontro, e elas não acreditavam 

que o tempo seria suficiente para realizar o trabalho. Durante os dois encontros, o grupo 

Aluna 3B: “Nossa! Já ‘tá’ na hora de fazer o modelo!” 

Aluna 3A: “Agora, vamos fazer o modelo. Mas... o modelo... o modelo... (risos).” 

[...] 

Aluna 3A: “Hummm... mas eu acho que a gente não considerou campo, não.” 

Aluna 3B: “Eu acho que a gente não considerou. Ô Célio, você pode emprestar aquele 
papel* que a gente te entregou hoje?” 

[...] 

Aluna 3C: “Célio, você quer que a gente mostre pra você, hoje já, um modelo 
matemático?” 

Célio: “Seria desejável, mas tem semana que vem, ainda, para terminar.” 

Aluna 3C: “Ai, meu Deus!” 

 
Excerto 20 – Transcrição dos diálogos do grupo 3 

____________ 

* “aquele papel” é o texto escrito pelas alunas, na aula anterior, que, embora de autoria delas, 
continha informações que elas não conseguiam resgatar sem consultar o tal papel (ver excerto 
12, p.120).  
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discutiu bastante e se envolveu profundamente com a situação problemática, justificando 

nossa escolha em analisar destacadamente este grupo. Com esse olhar, pudemos notar que 

elas tiveram dificuldades em utilizar os pressupostos formulados na construção do modelo, 

o que as levou a levantar novos aspectos e formular novos pressupostos, de forma que eles 

pudessem ser conceituados matematicamente. 

Os três aspectos utilizados nessa fase da modelagem (e não mais alterados até o fim 

da atividade) foram:  

 

1) Classificação do time na tabela; 

2) Mando de campo; e 

3) Importância do jogo (rebaixamento, libertadores e título no campeonato). 

 

Elas pressupuseram que cada um desses fatores influencia o resultado do jogo: o 

time com melhor classificação no campeonato teria maiores chances de vitória, bem como 

o time que detém o mando de campo e o time com maiores aspirações no torneio.  

Para cada um desses pressupostos, as alunas arbitraram valores e pesos para 

quantificar a respectiva influência. A partir de critérios subjetivos, estipularam que os 

aspectos de 1 a 3 receberiam pesos (P1, P2 e P3)  que definiam as chances de vitória e de 

derrota de cada time (calculadas separadamente), pelo processo que será descrito a seguir: 

 

• Modelo referente à vitória (nomenclatura utilizada pelo grupo): 

1) Classificação na tabela do campeonato favorável: P = 0,65 

2) Se o time possui mando de campo: P = 0,7 

3) Importância do jogo: P = 0,8 

 

• Modelo referente à derrota: 

1) Classificação na tabela do campeonato desfavorável: P = 0,35 

2) Se o time não possui mando de campo: P = 0,3 

3) Importância do jogo: P = 0,2 
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Em ambos os casos, o resultado R para um time é obtido pela fórmula:  

 

∑
=

=

3

1i
ii PFR  

 

Na fórmula, P é o peso atribuído a cada fator e F foi considerado como a 

importância de cada fator, assumida como 1, para todo . Aqui, cabe ressaltar que as alunas 

chamaram o valor F de “nível de significância” de cada fator. Interpretamos que esse 

termo remete à crítica feita pela aluna ao fato de o palestrante, prof. Dani Gamerman, não 

ter apresentado o nível de significância de seu modelo. 

Para exemplificar o cálculo das probabilidades pelo modelo das alunas, destacamos 

um jogo: Corinthians vs Vasco, que seria realizado pela 37ª rodada do campeonato 

(resgatando os dados do campeonato àquela época).  

Calculando a chance de vitória do Corinthians, devem ser feitas as seguintes 

ponderações: jogava em casa (P1 = 0,65); tinha posição favorável na tabela (P2 = 0,7) e 

tinha maior interesse pelo jogo (P3 = 0,8). Dessa forma, o resultado para a vitória é R = 

2,15. De forma análoga, calculando a chance de derrota do Corinthians (ou vitória do 

Vasco), os valores de P são: P1 = 0,35; P2 = 0,7 e P3 = 0,8, o que resulta no valor para a 

derrota de R = 0,85. 

Pela maneira que os valores foram calculados, as alunas observaram que a soma 

dos possíveis resultados superava 1, ou seja, 100%. Solicitaram o auxílio do pesquisador, e 

foram induzidas a dividir a chance de 100% em partes proporcionais aos dois valores de R 

encontrados (vitória e derrota). Ao fazê-lo, elas conseguiram transformar os valores de R 

em percentuais. No exemplo em destaque, os 100% do espaço amostral foram divididos 

em partes proporcionais a 2,15 e 0,85, resultando nas seguintes probabilidades: 71,7% de 

chance de vitória do Corinthians, e 28,3% de chance de vitória do Vasco. 

 Os fatores F1, F2 e F3 atribuídos aos respectivos fatores, não interferem no resultado 

final, e o pesquisador alertou as alunas para tal fato. Elas decidiram manter esses pesos, a 

despeito da recomendação de ignorá-los no modelo. Posteriormente, durante a 

apresentação final do grupo, elas seriam indagadas por colegas sobre o porquê do uso dos 

fatores de importância, sendo eles irrelevantes para o resultado obtido, e elas não tiveram 

como explicar a razão desse uso. 
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Além disso, o pesquisador fez outro alerta às alunas para o fato de que o modelo 

delas não contemplava a possibilidade de empate. Elas não se incomodaram muito com o 

fato, mas o fariam no encontro seguinte. Para terminar os cálculos das probabilidades dos 

10 jogos da rodada que estava por vir, as alunas solicitaram uma extensão do 5º encontro, o 

que foi concedido, com a condição de que elas levassem o gravador de áudio e 

registrassem os diálogos ocorridos para que a gravação pudesse ser posteriormente 

analisada pelo pesquisador 

 Entre o quinto e o sexto encontros ocorreram os jogos da 37ª rodada do campeonato 

brasileiro de 2010. Os grupos que já tinham as primeiras versões dos modelos puderam 

testar a eficácia destes em relação aos resultados ocorridos nos jogos. Foi o caso do grupo 

3, que testou o modelo elaborado até o 5º encontro e registrou 7 acertos entre os 10 jogos 

realizados. Como se pode ver no excerto 21, isso serviu de motivação extra para as alunas. 

 

 

 

 Ao constatarem que os únicos erros do modelo foram exatamente nos jogos que 

terminaram empatados, as alunas passaram a se empenhar na tentativa de elaborar um 

método para atribuir probabilidades para os empates nos jogos da 38ª rodada. O sexto 

encontro, voltado para o refinamento dos modelos, foi utilizado pelo grupo 3, quase que 

em sua totalidade, para resolver esse problema. 

 A solução criada para o impasse foi sugerida pela aluna 3B e apropriada pelas duas 

colegas. Consistiu em alterar os fatores dos modelos referentes à derrota e à vitória para 

possibilitar a inclusão de um modelo referente ao empate. Nos novos moldes, o cálculo 

passou a ser feito da seguinte forma: 

 

Aluna 3B: “É que nós somos ótimas!”  

Aluna 3C: “Você viu, né, Dale?” 

Aluna 3B: “Só erramos 3! Dá licença, viu!” (gabando-se com colega do grupo 5). 

Aluna 3B: “Onde entra aqui na tabela? Perdi até o rumo!” 

Aluna 3A: “Aluna 3B, nosso modelo é o melhor até hoje!” (gargalhadas). 

Aluna 3B: “Aluno 4C, dá licença que a gente é de outro nível” (risos). 
 

Excerto 21 – Transcrição dos diálogos do grupo 3 
 



138 

 

 

• Modelo referente à vitória: 

1) Classificação na tabela do campeonato favorável: P = 0,55 

2) Se o time possui mando de campo: P = 0,6 

3) Importância do jogo: P = 0,7 

 

• Modelo referente ao empate: 

1) Classificação na tabela: P = 0,2 

2) Mando de campo: P = 0,2 

3) Importância do jogo: P = 0,2 

 

• Modelo referente à derrota: 

1) Classificação na tabela do campeonato desfavorável: P = 0,25 

2) Se o time não possui mando de campo: P = 0,2 

3) Importância do jogo: P = 0,1 

 

Ao compararmos o modelo incluindo a previsão de empate com o modelo anterior, 

verificamos que a única diferença no resultado é uma diminuição de 10% na probabilidade 

de vitória e 10% na probabilidade de derrota de cada time, dando espaço a 20% de chance 

de empate, valor fixo para qualquer jogo. Apesar de ainda ter ficado uma clara limitação 

do modelo, entendemos que houve evolução, já que ele não mais “negaria” a possibilidade 

de um jogo terminar empatado. 

Na apresentação que finalizaria a atividade, as alunas do grupo 3 mostraram-se 

satisfeitas e confiantes em seu modelo. O excerto 18 (p.128) ilustra o quão satisfeitas elas 

estavam. Além das considerações sobre o próprio trabalho, elas apresentaram aos colegas 

como foram calculadas as probabilidades de um jogo escolhido, para exemplificar a 

construção do modelo (Fluminense vs. Guarani, que ocorreria pela 38ª rodada do 

campeonato). 

Para sintetizar alguns dos momentos que determinaram o rumo dos trabalhos do 

grupo 3, construímos o quadro 6, preenchido em ordem cronológica. 
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Quadro 6: Alguns momentos mais significativos observados na trajetória do grupo 3. Em negrito, 

a evolução dos aspectos utilizados pelo grupo na modelagem. 

 

Momento Destaques 

1º enc. Ambientação com o tema: modelagem matemática no futebol – alunas se envolvem, 

apesar do pouco conhecimento acerca do tema. 

2º enc. Apresentação do conceito de probabilidade subjetiva – aluna 3B mostra especial 

interesse pelo assunto e o associa com sua atuação profissional. 

Levantamento de aspectos individuais – classificação na tabela, tradição, torcida pelo 

time de coração, últimos confrontos entre os dois times e qualidade do time. 

Palestra  Crítica da aluna 3B à ausência de “nível de significância” do modelo apresentado. 

Insegurança assumida pelas alunas para criticar os pressupostos formulados pelo 

palestrante. 

3º enc. Interação inicial com o problema. 

Levantamento dos aspectos e formulação dos pressupostos em grupos – qualidade do 

time: defesa, ataque e meio campo; e elenco: preparo técnico, entrosamento da 

equipe, motivação. 

4º enc. Início da tentativa de matematização. 

Reformulação dos aspectos e pressupostos para que estes pudessem ser conceituados 

matematicamente – classificação do time na tabela; mando de campo; e importância 

do jogo (rebaixamento, libertadores e título no campeonato). 

5º enc.  Consolidação do modelo. 

6º enc. Satisfação pelo resultado da aula anterior. 

Criação da estratégia utilizada para atribuir probabilidades de empate. 

Apres. Exemplificação dos cálculos. 
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5.2.2 – Analisando o trabalho do grupo 3 

 

As alunas assumiram uma postura excepcionalmente cuidadosa quanto às suas 

próprias conclusões. Cada conjectura, inclusive aquelas com alto índice de aceitação pelo 

senso-comum, era tratada como uma hipótese, cuja plausibilidade deveria ser testada. Por 

exemplo, antes de concluir que o mando de campo de um time interfere em sua chance de 

vencer (e como se daria esta influência), as alunas analisaram os resultados de várias 

rodadas que antecediam à da construção dos modelos, associando o local de realização da 

partida ao seu resultado. 

A falta de intimidade das alunas com o tema fez com que elas buscassem nos 

colegas uma referência “confiável” para apoiar ou não suas suposições. O grupo 4 acabou 

sendo tal referência para o grupo 3. As alunas não somente recorriam aos colegas quando 

se sentiam sem rumo, como também os acionavam para dirimir impasses entre elas. 

Recortamos momentos diversos em que as alunas dependiam do grupo 4 para 

esclarecimentos ou tomavam o modelo daquele grupo como referência para o trabalho 

delas. 

 

 

Aluna 3C: “Fluminense é o de vermelho?” 
Aluna 3B: “Acho que é. Fluminense é o de vermelho?” 
Aluna 3A: “Fluminense é o de vermelho?” 
Aluna 3C, voltando-se aos colegas do grupo 4: “Fluminense é o de vermelho (ou cor de 
rosa, sei lá)?” 
Aluna 3B, ainda dirigindo-se ao grupo 4: “Fluminense é esse aqui?” 
[...] 
Aluna 3A, sobre a influência do local sobre o resultado da partida: “Eu botaria 0,75 
para jogar em casa.” 
Aluna 3B: “É... porque aí influencia. A torcida e tudo mais...[...] mas aqui não tem 
campo neutro, não. Tem?” 
Aluna 3A: “Não. Todos aqui são no campo de um ou no campo de outro. Não é?” 
Aluna 3B: “Aluno 4B, no brasileirão existe jogar em campo neutro?” 
[...] 
Aluna 3B: “Os meninos falaram que o modelo deles acertou todos os jogos até agora! 
Nós estamos f******” 
[...] 
Aluna 3C: “Qual está dando empate aí, Aluno 4A?” 
Aluna 3A: “O deles está dando tudo empate.” 
Aluna 3B: “O deles é diferente do nosso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.” 

Excerto 22 – Transcrição dos diálogos do grupo 3 
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Percebemos que, em algumas divergências dentro do grupo, alguma das alunas 

voltava-se para o grupo 4 (na maioria das vezes, para o aluno 4B) e pedia a opinião, que 

era assumida como um veredicto. Entre as três, observamos que o diálogo era constante, 

mas surgiu uma hierarquia natural que atribuía autoridade à aluna 3B. Embora esta não 

tenha assumido, em momento algum, uma postura autoritária, costumava ser dela a palavra 

definitiva, na ausência de consenso.  

O grupo viveu uma montanha russa de sensações a respeito do resultado do 

trabalho. Em um dado momento, elas afirmavam que o modelo delas era pobre e ruim; em 

seguida, espirituosamente, planejavam dar entrevistas na TV (talvez inspiradas pelo vídeo 

exibido no primeiro encontro da sequência) para falar de suas previsões.  

 

 

 

Ora, em “alta”... 

“Ok, girl! Nosso modelo é o mais bonito. Nosso modelo é o modelo que vai dar o 
Corinthians campeão!” (Aluna 3A). 

“Não falei com você? Nosso modelo não erra, não!” (Aluna 3B, para o pesquisador). 

“Nossa fórmula não erra não, Dale!” (Aluna 3C). 

“Nosso modelo é muito bom. ‘Tô’ até vendo a gente ganhar chocolate” (Aluna 3A). 

“O que será que aconteceria se a gente acertasse todos os resultados?” (Aluna 3B). 
“Aí a gente poderia ganhar muito dinheiro!” (Aluna 3A). 

 

...ora, em “baixa”. 

“O Célio tem que levar em consideração que aqui tem três analfabetas em futebol, 
né?” (Aluna 3C). 
“Põe aí, observação: somos analfabetas em futebol.” (Aluna 3B). 
“Não pode nem comparar nosso modelo com o dos meninos, não.” (Aluna 3A). 
“A gente ‘tá’ fazendo muita coisa.” (Aluna 3B). 
“Nosso modelo é o modelo pobre.” (Aluna 3A). 

“A gente não entende de futebol... O professor falou que nosso modelo ‘tá’ até legal. 
Chato!” (Aluna 3B, respondendo a uma provocação de um colega do grupo 4). 

“Nossa, mas a gente é burra, hein?!” (Aluna 3A). 

Excerto 23 – Transcrição dos diálogos do grupo 3 
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Entendemos que essas sensações, de modo geral, mantêm vivo o interesse dos 

estudantes pelo problema, e foi isso que verificamos no caso específico do grupo 3. 

Além da visível satisfação das alunas, em relação ao resultado obtido com a 

modelagem, elas também mostraram reação bastante positiva quanto à conexão entre a 

atividade de modelagem e o campeonato brasileiro de futebol em andamento. Foi possível 

perceber que as alunas sentiram-se valorizadas por passar a “entender” de um assunto tão 

popular em nossa sociedade.  

 

 

 

Elas mesmas surpreendiam-se pelas próprias atitudes, como a de assistir a um jogo 

de futebol, ou de conversar com os namorados sobre o assunto.  

 

 

 

Tal conexão entre o cotidiano das alunas e a atividade em sala foi perceptível desde 

a primeira parte de nossa pesquisa de campo, antes mesmo da formação dos grupos. 

Verificamos isso durante discussão sobre aplicações da noção de probabilidade subjetiva, 

em que a aluna 3B utilizou sua própria atividade profissional como exemplo, e também 

durante a modelagem, quando a mesma aluna trouxe para a atividade da disciplina 

elementos que ouviu de seus colegas de trabalho (situação denominada de “rádio-peão”, 

pela aluna). 

 

“Ei! Depois desse negócio aí, eu até comecei a assistir a jogos (risos).” 

Excerto 25 – Transcrição dos diálogos do grupo 3 

 

“Podemos afirmar que quanto ao assunto de ‘futebol’ aprendemos muito e isto nos deixou 
satisfeitas, pois o futebol faz parte da cultura brasileira.” 

Excerto 24 – Relatório final do grupo 3 
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Somando isso a comentários como o da aluna 3A, que disse ter se interessado por 

jogos de futebol pela primeira vez, e o da aluna 3C, que disse que o namorado dela teria 

estranhado a atitude dela esperar todos os gols da rodada passarem na TV, num domingo à 

noite, foi possível perceber uma relação contínua de influência mútua: as experiências do 

cotidiano influenciaram a forma das alunas de lidar com o problema, enquanto tal atividade 

realizada em sala afetou algumas ações das alunas em seu dia-a-dia. 

Na realização dessa atividade, as alunas não mostraram, inicialmente, muita 

convicção naquilo que assumiriam como verdade, na construção do modelo. Esqueciam 

suas próprias considerações, o que pode ser explicado pela falta de intimidade com o tema, 

o que, naturalmente, demonstra uma ausência de conceituações consolidadas sobre o 

assunto. No início do quarto encontro (1º da modelagem), as alunas assustaram-se pelo fato 

de terem que iniciar a atividade de modelagem (ver excerto 20, p.134). 

Não entendemos essa certa insegurança como um ponto negativo, uma vez que, 

como mencionamos anteriormente, ela contribuiu para uma atitude zelosa por parte das 

alunas, ao lidar com o problema em estudo. 

Se, por um lado, a dita falta de intimidade com o tema não afetou a construção dos 

modelos de maneira negativa, por outro, as dificuldades de matematização limitaram as 

possibilidades da modelagem em algum sentido. Tais dificuldades acarretaram na rejeição 

de pressupostos formulados sobre aspectos levantados, ao longo das discussões, como a 

interferência do árbitro (aspecto altamente subjetivo) e os resultados nos 5 jogos anteriores 

(muitos dados para se trabalhar). 

Após o processo de modelagem, o resultado obtido – um modelo – deixou as alunas 

felizes e gratificadas (ver excerto 21, p.137).  

Aluna 3B: “Mas, aqui, eu ouvi falar uma fofoca, lá na rádio-peão do serviço, que fizeram 

tipo um complô, para não deixar o Corinthians ganhar.” 

Aluna 3C: “Teve um negócio que pediram pra entregar, né?” 

Aluna 3B: “Dizem que os torcedores, sei lá... Eu não sei muito bem o que foi, mas os 

meninos lá do serviço estavam falando.” 

Excerto 26 – Transcrição dos diálogos do grupo 3 
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Os momentos de dúvida e perplexidade serviram de combustível para discussões, 

interação e pesquisa. O único momento da modelagem em que pareceu haver um 

esgotamento das alunas foi durante a tentativa de se atribuírem as chances de empates nos 

jogos. Se não fosse pela intervenção do pesquisador, incentivando as alunas a resolver esse 

problema, talvez elas tivessem desistido e aceitado o modelo com a sabida deficiência. A 

dificuldade de se chegar a uma maneira de atribuir probabilidade aos empates, observada 

durante a modelagem, foi refletida no resultado do modelo, que atribuía uma “estranha 

coincidência” nos 10 jogos: chances de empate igual a 20%. 

 

5.2.3 – Contextualizando o trabalho do grupo 3 em relação aos outros grupos 

 

Durante a fase de matematização dos modelos, surgiram estratégias e foram usadas 

linguagens diferenciadas, ao compararmos os grupos, porém certos padrões foram 

perceptíveis: uso de conceitos básicos como porcentagens (naturalmente), regra de três, 

tabelas, médias aritméticas e ponderadas. Os dois excertos que seguem ilustram como os 

grupos utilizaram a linguagem matemática para construir seus modelos e os conceitos 

matemáticos que os alunos, explicitamente, assumiram ter utilizado durante a modelagem. 

 

 

 

Os conceitos matemáticos, enumerados pelos grupos, encontram-se em destaque no 

excerto 27. Já o excerto 28 sugere alguma semelhança entre a maneira de utilizar a 

Uso de conceitos matemáticos pelos grupos*: 
 

“Fizemos uso de regra de três, cálculo de porcentagens e operações básicas” (Grupo 1). 

“Conteúdos matemáticos utilizados: Porcentagem, regra de três e equações simples de 

soma e subtração” (Grupo 2). 

“utilizamos conhecimentos matemáticos que todo o grupo sabia trabalhar” (Grupo 3). 

“Os conceitos matemáticos que utilizamos foram porcentagem e regra de três” (Grupo 

5). 

 

Excerto 27 – Relatórios finais dos grupos 

__________ 

* Embora sem explicitar os conteúdos, o grupo 4 fez uso, principalmente,  de médias 
ponderadas. 
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linguagem matemática entre os grupos (o uso de médias ponderadas recebe destaque entre 

as fórmulas criadas pelos alunos). 

 

 

 

Uso de linguagem matemática pelos grupos*: 

 

Após atribuídos os valores para cada item, fizemos o seguinte cálculo: 

Total = SOMA (B2*10%+C2*45%+D2*15%+E2*30%) 

 (Grupo 1) 

Sendo assim, nosso modelo ficou representado da seguinte forma: 

∑
=

=

n

i
ii PFR

1

. 

Onde F significa o fator envolvido e P é o peso atribuído ao fator.  

(Grupo 3) 

Atribuímos, inicialmente, apenas os quatro primeiros aspectos até aqui listados:  
mando de campo, desenvolvimento econômico da cidade que sedia o time, saldo de 
gols e cartões vermelhos, por meio da fórmula para a média ponderada que se 
segue: 

(MC*4 + DE*3 + SG*2 + CV)/10  

(Grupo 4) 

Logo, a fórmula ficou do seguinte modo: 

−

±







+ 33,3100.

106

NCNF
 

 (Grupo 5) 

 

Excerto 28 – Relatórios finais dos grupos 

__________ 

* O grupo 2 não expôs a fórmula utilizada para atribuir as probabilidades (se é que elas foram 

atribuídas por meio de uma fórmula), razão pela qual não consta no excerto. 
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Novamente, destaca-se o fato de os conteúdos e linguagem utilizados não 

apresentarem diferenças gritantes. O uso de conceitos matemáticos concentrado em um 

grupo reduzido, como mostra o excerto 28, associado ao fato de pressupostos parecidos 

terem sido formulados pelos grupos, gerou a proximidade entre os resultados dos modelos, 

já comentada na seção 5.1.6. 

Quanto ao método do caso, adotado para encaminhar a realização da atividade, 

entendemos que este se mostrou adequado, no sentido de atingir alguns dos propósitos a 

que se destina. Ofereceu uma oportunidade de leitura e pesquisa (ainda que, quase em sua 

totalidade, na internet). Até mesmo os grupos mais “experientes” no assunto estiveram em 

atitude constante de pesquisa a diversos sites, fossem estes sugeridos pelo pesquisador ou 

escolhidos pelos próprios estudantes. 

 

 

 

Além disso, o método minimizou a possibilidade de que as alunas se omitissem na 

resolução da situação problemática. De certa maneira pressionadas, elas tiveram que 

trabalhar uma postura de tomadoras de decisão, tanto em questões qualitativas (como a 

seleção de aspectos e formulação de pressupostos) quanto em questões quantitativas (como 

na fase de matematização do modelo). Principalmente, as alunas tornaram-se, de fato, o 

centro de seu processo educativo.  

 

 

 

“Podemos dizer que o que mais aprendemos foi a trabalhar com a modelagem de forma 

mais madura e com maior autonomia. Até então, havíamos trabalhado com modelos já 

prontos, ou apenas com o estudo aprofundado destes modelos. Isto foi de grande ajuda 

para podermos avançar no processo de modelagem e construir nosso modelo para o 

campeonato brasileiro.” 

Excerto 30 – Relatório final  do grupo 3 

“Durante certos momentos da construção do modelo, ficávamos incertas de algumas 

ideias, então procurávamos informações na internet ou com alguns colegas a fim de nos 

certificarmos de algumas conjecturas. Através das informações que conseguimos, nossas 

dificuldades foram, em grande maioria, sanadas. Desta forma, conseguimos finalizar os 

modelos” 

Excerto 29 – Relatório final do grupo 3 
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O caráter aberto da atividade e a dinâmica proporcionada pelo método do caso 

deixaram, em segundo plano, o papel do professor/pesquisador, e conferiu aos estudantes o 

protagonismo e a responsabilidade pela condução de seus trabalhos.  

 

 

  

 

5.3 – Visão geral da Análise de Conteúdo 

 

Os excertos em destaque nas duas últimas seções (extraídos dos diferentes 

instrumentos de coleta descritos na seção 4.4) foram selecionados com dupla intenção. Por 

um lado, prestam-se a ilustrar a descrição da atividade, com intuito de fornecer uma ideia 

mais concreta do que aconteceu, durante a atividade em sala de aula. Por outro, cada 

excerto é uma unidade de sentido que remete às categorias elencadas no quadro 3 da seção 

4.4. 

Nesta seção, já destacadas as unidades de sentido, trazemos os quadros 9a, 9b, 9c e 

9d, proporcionando um panorama geral de nossa análise. Com os quadros elaborados, cada 

excerto destacado no capítulo está associado a uma das categorias de análise. Isso não quer 

dizer que estes sejam os únicos momentos da atividade em que as categorias se 

manifestaram. As unidades de sentido apontadas são algumas, dentre outras levantadas em 

vários momentos da atividade. 

 

“Nosso grupo esteve muito envolvido com a atividade proposta, e isso nos proporcionou 

uma grande bagagem de conhecimentos acerca de modelagem matemática: elaboração 

de aspectos (pressupostos), matematização das ideias, verificação da adequação do 

modelo, entre outros processos envolvidos nos processos de modelagem.” 

Excerto 31 – Relatório final  do grupo 3 
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Quadro 7a: Pensamento Reflexivo. 

T
em

a:
 P

E
N

SA
M

E
N

T
O

 R
E

F
L

E
X

IV
O

 

Categorias Unidades de sentido 

Argumentação Excerto 1, Excerto 2 e Excerto 3 

Perplexidade Excerto 9, Excerto 14 e Excerto 20 

Previsão Excerto 5 

Consecução de ideias Excerto 1 e Excerto 3 

Conjecturas Excerto3 e Excerto 9 

 

 

Quadro 7b: Educação Progressiva. 

T
em

a:
 E

D
U

C
A

Ç
Ã

O
 P

R
O

G
R

E
SS

IV
A

 

Categorias Unidades de sentido 

Conhecimento a partir da 

experiência 

Excerto 8, Excerto 9 e Excerto 16 

Atitude emocional 

Excerto 13, Excerto 18, Excerto 23 e Excerto 

26 

Enculturação Excerto 19 e Excerto 24 

Melhoria das experiências 

futuras 

Excerto 5 

Conexão entre escola e o 

cotidiano extra-escolar 

Excerto 4, Excerto 13, Excerto 25 e Excerto 

26 

Crítica a questões sociais Excerto 6 e Excerto 7 

Educação centrada no aluno Excerto 31 
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Quadro 7c: Modelagem matemática. 

T
em

a:
 M

O
D

E
L

A
G

E
M

 M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

Categorias Unidades de sentido 

Consciência do processo Excerto 15 e Excerto 30 

Matematização Tabela 9 (pag. 114), Excerto 27 e Excerto 28 

Aspectos e pressupostos 

Quadro 4 (pag. 111), Quadro 5 (pag. 112), 

Excerto 7, Excerto 11 e Excerto 12 

Refinamento Excerto 15, Excerto 17 e Excerto 18 

 

Quadro 7d: Método do caso. 

T
em

a:
 M

É
T

O
D

O
 D

O
 C

A
SO

 Categorias Unidades de sentido 

Liberdade de interpretações Excertos 11 e 12 

Interação Excerto 8 e Excerto 22 

Autonomia Excerto 30 

Pesquisa Excerto 9 e Excerto 29 

Tomada de decisão Excerto 10 

 

Retomando os objetivos à luz da análise, é pertinente uma associação explícita dos 

quadros-temas de análise, destacados com os objetivos de nossa pesquisa, os quais 

retomamos para fazer uma apreciação do trabalho e nos questionarmos: Em que medida 

conseguimos alcançar cada um deles? 

 

1 – diminuir o distanciamento entre a maneira de se agir e pensar, nos problemas 

propostos em sala de aula, com o modo de tomar decisões em situações extra-escolares. 
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Podemos inferir da análise da atividade que esse foi um objetivo cumprido a 

contento. Nos quadros 9b e 9c, especialmente, fizemos referências a unidades de sentido 

que explicitam relações entre a vida escolar cotidiana dos alunos, em geral. Essas relações 

puderam ser observadas tanto em assuntos discutidos (futebol, probabilidade, apostas, etc.) 

quanto em atitudes (tomada de decisão, autonomia, etc.). A atividade mostrou potencial 

para conscientizar os estudantes de que o mundo não é dividido em dois fragmentos 

disjuntos e independentes, um dentro e outro fora da escola. 

 

2 – fortalecer a capacidade dos alunos de argumentar, formular ideias-guia, justificar e 

testar suas conjecturas por meio de uma atividade de modelagem matemática, a partir da 

adoção de premissas e formulação de pressupostos. 

 

 O quadro 7a destaca os aspectos do pensamento reflexivo que, em certos 

momentos, foram contemplados no trabalho. As categorias elencadas no quadro, e suas 

respectivas unidades de sentido remetem, principalmente, a atitudes intelectuais de 

previsão, de antecipação de consequências e da tentativa de empregar o pensamento (mais 

que isso, o pensamento reflexivo) antes de agir impulsivamente, diante de uma situação 

problemática. 

 A atividade de modelagem, na ótica de premissas e pressupostos, associou-se, de 

forma produtiva, ao estímulo do pensamento reflexivo. A responsabilidade conferida aos 

alunos, para levantar aspectos, formular pressupostos e avaliar seus próprios modelos 

contribuiu para que tais alunos tivessem domínio das possíveis consequências de cada uma 

das suas escolhas. Tamanha consciência do processo de modelagem estimulou, na maneira 

de pensar dos estudantes, uma consecução das ideias, no intuito de construir soluções 

satisfatórias para a situação problemática, diante da qual os alunos deveriam se posicionar.  

 

3 – criar uma oportunidade de lidar com o processo de construção de modelos 

matemáticos, trabalhando o pensamento, a linguagem, e conceitos matemáticos diversos. 

 

Ainda que os conceitos matemáticos utilizados pelos alunos para a construção de 

seus modelos tenha sido básicos, foi interessante perceber a liberdade dada a eles para 

escolher, além dos próprios conceitos, a linguagem matemática a ser usada. 
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Principalmente, os alunos tiveram liberdade para pensar matematicamente, isto é, utilizar 

diferentes estratégias para lidar com o caso apresentado. 

 Finalmente, concluímos sobre o método do caso (quadro 7d), que este apresentou 

potencial para conduzir a atividade de modelagem, estimulando atitudes e competências 

referentes à escola de Dewey. Algumas ponderações sobre o uso do método serão feitas 

adiante, juntamente com outras que julgamos relevantes para trazermos em nossas 

Considerações Finais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em complementação às ideias educacionais de Dewey, expostas anteriormente no 

texto, buscamos, na obra deste autor, mais elementos que contribuíssem para entender a 

própria dinâmica estabelecida em sala com a realização de nossa atividade. Destacamos a 

contraposição entre a educação tradicional e a educação progressiva, feita pelo autor: 

 

O cultivo e a expressão da individualidade se opõem à imposição de cima 

para baixo; a atividade livre se opõe à disciplina externa; aprender pela 

experiência em oposição à aprendizagem através de textos e professores; 

a aquisição de técnicas e habilidades como meios para atingir fins que 

correspondem às necessidades diretas e vitais do aluno em oposição à sua 

aquisição através de exercício e treino; aproveitar ao máximo as 

oportunidades do presente se opõe à preparação para um futuro mais ou 

menos remoto; o contato com um mundo em constante processo de 

mudança em oposição a objetos e materiais estáticos. Todos esses 

princípios são, porém, de natureza abstrata. Eles se tornam concretos nas 

consequências que resultam de sua ação. (DEWEY, 2010, p.22). 

 

 

 Ao analisar os resultados obtidos, cabe uma reflexão: os dados recolhidos e 

interpretados sugerem uma resposta para a questão norteadora de nossa investigação? 

Retomando a questão: 

 

“Em que medida uma atividade de modelagem matemática, a partir da adoção de 

premissas e formulação de pressupostos, conduzida pelo método do caso, promove 

situações que estimulem a reflexão entre os estudantes, na associação entre conhecimento 

produzido na escola e diferentes ramos da atividade humana?” 

 

 Uma interpretação plausível para os resultados de nossa pesquisa é que eles tenham 

apontado indícios de que a atividade proposta foi coerente com princípios da educação 

progressiva. Isso não quer dizer que encontramos uma receita infalível, uma solução para 

os males da educação. Apenas podemos inferir em que medida os objetivos de nossa 

pesquisa foram atingidos. O próprio Dewey (2010) alerta que  

 

não é suficiente que certos materiais e métodos tenham sido eficientes 

com outros indivíduos em outras ocasiões. Deve haver uma razão para se 

acreditar que certos materiais e métodos funcionarão na produção de uma 
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experiência que tenha qualidade educativa com determinados indivíduos 

em determinado tempo. (p.47). 

 

 

 O leitor, ao julgar nossas conclusões sobre o trabalho, deverá ter a necessária 

sensibilidade para inferir o que se pode generalizar, ou melhor dizendo, o que se pode 

aproveitar/adaptar para diferentes contextos e objetivos educacionais em que se tenha a 

intenção de utilizar nossa atividade como inspiração. 

 Necessário, também, é o cuidado com o método a ser adotado para conduzir uma 

atividade da natureza da que propusemos. O método do caso é apenas uma sugestão que 

acreditamos ser adequada, dentre outros métodos que poderiam ser utilizados. A escolha 

por ele remete principalmente a duas características: a) a atividade de modelagem 

matemática foi concebida com tema e objetivos predeterminados; e b) o método permite 

conduzir a modelagem em coerência com a escola de Dewey.  

Inclusive, entendemos que o método do caso não seria adequado para conduzir 

várias atividades de modelagem em contextos e sob óticas que podemos encontrar na 

Literatura. Podemos ilustrar essa incompatibilidade com o trabalho de Franchi e Mattos 

(2009), em que o problema em estudo foi reformulado algumas vezes durante a atividade, 

ou com a ótica de Araújo (2009), segundo a qual o tema de estudo na atividade de 

modelagem deve ser escolhido pelos alunos. Em ambos os casos, entendemos que a 

utilização de outro método deva ser apreciada pelo professor. 

 Seria um contrassenso de nossa parte defender que determinado método deve ser 

utilizado sem restrições, por qualquer professor e em qualquer contexto. Preferimos 

corroborar com o que enuncia Dewey (2010, p.59): “O professor deve planejar com 

flexibilidade e direcionamento.”  

 Flexibilidade, para nós, é uma condição necessária para se entender os diferentes 

pontos de vista de estudantes e para adaptar as concepções do educador às condições 

objetivas e institucionais, às quais os envolvidos no processo educacional estão 

submetidos. Direcionamento, pois o aluno precisa estar desafiado e ter claro um propósito. 

Um propósito formulado de forma adequada motiva o educando e contribui para o êxito da 

atividade.  

 

A formulação de propósitos envolve: (1) observação das condições que a 

cercam; (2) o conhecimento do que aconteceu em situações similares no 

passado, um conhecimento obtido parcialmente pela recordação, como 

também pelas informações, conselhos e advertência por parte daqueles 
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que já possuam maior experiência e (3) pelo julgamento que nos permite 

juntar o que observamos com o que recordamos para compreender o que 

significa toda a situação. [...]Não há propósito a menos que a ação 

concreta seja adiada até que seja feita uma previsão das consequências da 

realização de um impulso – uma previsão que é impossível sem 

observação, informação e julgamento. [...] A antecipação intelectual, a 

ideia das consequências, deve se misturar ao desejo e ao impulso para 

adquirir força de movimento. (DEWEY, 2010, pp. 70, 71). 

 

 

A análise dos dados de nossa pesquisa de campo nos conduziu a acreditar que o 

método adotado foi adequado para conduzir a atividade de modelagem, na medida em que 

os três aspectos da formulação de propósitos enumerados por Dewey, na última citação, 

parecem ter sido incorporados pela maioria dos alunos participantes. 

Sobre a participação dos alunos, cabem alguns destaques finais. Foi possível 

perceber características peculiares de alunos e grupos que influenciariam as atividades 

realizadas. Tentamos nos aproximar desses alunos para entender como essa influência se 

daria.  

As mulheres, por exemplo, viam nos homens uma referência, sejam colegas da 

turma de modelagem, professor, pesquisador, parentes ou amigos. Era comum que “elas” 

fossem até “eles” para que estes certificassem as hipóteses delas como aceitáveis. Aliás, a 

busca por uma referência foi constante entre os alunos. Durante as apresentações, os 

alunos, invariavelmente, “conferiam” seus modelos com os modelos dos grupos que 

faziam suas exposições. 

Também foi notável o “desaparecimento” de certos tipos de aspectos mencionados 

desde o início das atividades até a versão final do modelo. A dificuldade de matematização 

foi o fator que mais ocasionou o abandono de certos pressupostos.  

 Por alguns dias, voltamos nossa atenção para o comportamento particular de um 

aluno. Numa discussão sobre aspectos que influenciariam o resultado de um jogo de 

futebol, realizada no início da sequência de atividades, o aluno 4A citou a atuação 

arbitragem, em tom de crítica (postura que teve adesão de grande parte da turma), 

provocando uma das únicas reações do aluno 2C durante a discussão. Soubemos que este 

aluno atuava como árbitro em partidas de futebol amador. Por isso, imaginamos que a 

maneira dele abordar o problema tivesse aspectos próprios, o que mereceria maior atenção 

de nossa parte. 
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Para entender como esse aluno enxergava o problema de prever resultados, em um 

jogo de futebol, nós o convidamos para responder a uma entrevista semi-estruturada (cujo 

conteúdo, a esta altura, entendemos não acrescentar aspectos relevantes ao texto), 

composta com perguntas que pretendiam mostrar: o papel do futebol na vida do aluno; 

como o aluno enxergava a interferência de sua atuação em resultados de jogos de futebol; e 

as crenças do aluno a respeito dos aspectos que determinam o resultado destes jogos.  

Mais importante que o conteúdo das perguntas e respostas foi o interesse e 

entusiasmo mostrado pelo aluno durante a entrevista. Esperávamos que essa atitude fosse 

uma constante, ao longo da sequência de atividades. O que ocorreu foi exatamente o 

contrário. O aluno não se envolveu, nem individualmente com a atividade, nem com as 

colegas de grupo (pode-se dizer que nenhum dos integrantes de seu grupo, efetivamente, se 

envolveu), o que nos surpreendeu. Pensávamos que seria um caso em que o aluno 

mergulharia profundamente na atividade, por ser esta contextualizada em um tema que o 

aluno vivenciava de forma intensa no seu dia-a-dia. Entretanto, sequer o aluno apresentou 

ao grupo suas crenças mencionadas na entrevista. Aparentemente, a atividade de 

modelagem foi, para o grupo, uma tarefa a ser executada como qualquer outra tarefa 

escolar, com fim em si mesma.  

Ao refletir sobre essa postura, questionamos nossos pressupostos sobre a eficiência 

de nossa sequência de atividades, no sentido de aproveitar as conexões entre a vida 

cotidiana dos alunos e o conhecimento escolar para estimular o engajamento, a pesquisa, a 

formulação de hipóteses e o pensamento reflexivo.  

Mais reflexões, no mesmo sentido, foram provocadas quando, logo após o 

encerramento do nosso teste em sala de aula, tivemos acesso a uma publicação
40

 no blog 

do jornalista esportivo Décio Lopes, fazendo apologia ao distanciamento entre o que 

tentávamos aproximar. Com o título “Matematicamente Ilógico”, o jornalista foi 

contundente: 

 

Não acredito em matemática no futebol! É balela. Perda de tempo dizer 

que determinado time tem tantos por cento de chance disso ou daquilo. 

(...) O futebol é o reino do imprevisível (ainda bem!), é o paraíso do 

acaso, é o tempo todo a batalha dos homens, com alguma lógica, tentando 

driblar o randômico. Batalha inglória e inevitavelmente perdida. 

 

                                                           
40

 <http://sportv.globo.com/platb/expressodoesporte/2010/11/11/matematicamente-ilogico/> Último acesso 

em 18/12/2010. 
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Entre argumentos veementes e demonstrações de uma débil capacidade de 

interpretar o significado de probabilidades de ocorrência de um evento, o jornalista 

defendia a impossibilidade de associar probabilidade e futebol, prestando, a nosso ver, um 

desserviço a uma sociedade que tem tão poucas chances de pensar, associando uma 

atividade de lazer acessível e popular como o futebol a uma disciplina que tanto sofre com 

a ausência de conexões com atividades culturais do cotidiano, como a matemática. 

Acrescente-se ao exposto no parágrafo anterior nossa convicção de que a nossa 

pretensão declarada de estimular o ato de pensar – mais ainda, pensar reflexivamente – foi 

atingida em uma medida razoável. A modelagem, a partir da adoção de premissas e 

formulação de pressupostos, colocou os alunos em plena situação de consciência daquilo 

que estavam construindo. Isto é, cada escolha, feita pelos alunos, teria consequências a 

serem assumidas. Desde o levantamento de aspectos que influenciariam os resultados dos 

jogos, passando pela formulação dos pressupostos referentes a esses aspectos, até a 

estratégia de matematização utilizada, o “caminho” percorrido teve que ser trilhado 

cuidadosa e sistematicamente. 

O papel assumido pelos estudantes foi de total (ou quase total) responsabilidade 

pelos rumos de seus trabalhos. Exclua-se do papel exercido por eles a adoção da 

premissa
41

, que foi intencionalmente exposta, para que o ponto de partida dos trabalhos 

fosse o mesmo. Ora, alguém pode argumentar (inclusive, citamos essa situação) que não há 

como se prever as chances de um time vencer uma partida. Não podemos afirmar, com 

toda certeza, que essa previsão é possível, mas questionar a sua factibilidade poderia 

conduzir à recusa em construir os modelos ou, em outras palavras, conduzir a lugar 

nenhum. 

Essa postura dos alunos, diante da situação problemática, remete a um dos 

principais objetivos do método do caso, que é a de tornar o aluno centro de seu próprio 

processo educativo – objetivo este concomitante com a concepção de educação 

progressiva. 

Acreditamos que, ao propor a atividade de modelagem matemática no futebol, 

possamos ter contribuído com o debate educacional oferecendo uma estratégia de 

construção de modelos matemáticos na solução de uma situação problemática (a 

                                                           
41

 “à expectativa sobre o desempenho de um time de futebol, em uma partida, quanto ao resultado final 
(vitória, empate ou derrota) pode ser atribuída uma probabilidade, a partir de aspectos considerados 
relevantes, levantados antes do início da partida.” 
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modelagem matemática na ótica de Bean), apresentando uma possibilidade de 

encaminhamento didático, em sala de aula de Matemática (o método do caso) e escolhendo 

um contexto apropriado para a concepção da atividade (o campeonato brasileiro de 

futebol).  

Ao associar a atividade de sala de aula às atitudes, conhecimentos e experiências do 

cotidiano dos estudantes, tentamos nos aproximar de uma escola, há décadas vislumbrada e 

defendida por Dewey, em que competências capazes de incrementar a qualidade das 

experiências dos alunos roubam o lugar de fórmulas prontas, estratégias únicas, busca por 

respostas fechadas e acabadas... Em suma: uma escola que preza pelo fim das “mentes 

fechadas”. Para nós, a atividade mostrou que essa escola não é mera utopia. É possível!  
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APÊNDICE A – RELATÓRIOS 

RELATÓRIO – PROBABILIDADES NO FUTEBOL 

 

NOME:______________________________________________ DATA: 03/11/2010 

 

Identifique alguns dos pressupostos assumidos pelo palestrante e especifique aqueles com os 

quais você não concorda, explicando os motivos e, se possível, sugerindo hipóteses mais 

adequadas. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – TERMOS 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 

 

Caro(a) aluno(a), _______________________________________________________ .  

 

Após conversar com o Chefe do Departamento de Matemática e o professor da disciplina 

MTM191 Modelagem Matemática I, na qual você está matriculado (a), e contar com sua 

colaboração e consentimento, venho convidá-lo a participar de uma pesquisa, realizada por mim, 

Célio Roberto Melillo, e meu orientador, Prof. Dr. Dale Bean, o próprio professor ministrante 

desta disciplina. Nessa pesquisa pretendo acompanhar e realizar atividades que estão em 

consonância com o programa da disciplina. 

 Participarão dessa pesquisa os alunos matriculados na disciplina que assim o consentirem. 

As atividades ocorrerão uma vez por semana, no horário próprio de aulas, e constarão de 

discussões teóricas e atividades práticas realizadas em grupo, com o tema: “Modelagem 

Matemática no Futebol: uma abordagem didática para o estudo de estatística e probabilidades 

através do Estudo de Caso”. Tais atividades terão a duração de 16 horas/aula, ao todo, e serão 

desenvolvidas em colaboração com o professor da disciplina de forma que sejam coerentes com o 

programa. 

As atividades serão formuladas de acordo com o método do caso, de modo que os alunos 

da turma serão convidados a elaborar modelos de cálculos de probabilidades em jogos e 

campeonatos de futebol.  

Como trata-se de um assunto polêmico, o pesquisador e o professor deverão deixar claro 

para os alunos da turma que não se trata de uma discussão passional sobre o futebol, evitando 

discórdia e constrangimento em sala de aula, minimizando possíveis riscos e desconfortos. Além 

disso, uma discussão sobre o mercado de apostas terá o intuito de instigar a reflexão crítica em 

torno do mercado de apostos, legal e ilegal, e os benefícios e malefícios para indivíduos e a 

sociedade.  

Como tal trabalho fará parte de uma pesquisa de Mestrado, solicitarei permissão aos 

alunos da turma para gravar em áudio alguns momentos em sala de aula. Os dados coletados, 

uma vez organizados, estarão à sua disposição. Tais informações serão armazenadas em um cd 

que se constituirá em fonte de análise. Porém, nenhum aluno ou professor que não o orientador 

da pesquisa, terá seu nome real mencionado. 
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 Asseguro-lhe que nenhum aluno, professor ou outro servidor, terá seu nome mencionado 

sem consentimento por escrito. Além disso, tanto você quanto qualquer aluno poderão, em 

qualquer momento ao longo da pesquisa, retirar sua participação se julgar necessário. Caso assim 

o decida, não haverá qualquer prejuízo, uma vez que as aulas acontecerão normalmente, e as 

atividades propostas são de acordo com o programa da disciplina, e os alunos que não estiverem 

dispostos a se tornarem participantes da pesquisa participarão de todas elas. Neste caso, não 

serão coletadas informações sobre a participação destes alunos para uso na pesquisa. 

Asseguro-lhe, também, que todo o ônus desta pesquisa, correrá por conta do pesquisador 

e da, isentando alunos, professor e Instituição de qualquer ônus. 

Caso ainda tenha alguma dúvida, por favor, sinta-se à vontade para me consultar, ou ao 

meu orientador, ou ainda ao Comitê de Ética da UFOP. 

Se você se sentir esclarecido em relação à proposta e concordar em participar 

voluntariamente desta pesquisa, peço-lhe a gentileza de assinar e devolver o termo de 

consentimento anexo. 

Atenciosamente, 

 

Dale William Bean 

Pesquisador responsável: dale@iceb.ufop.br 

 

Célio Roberto Melillo 

Pesquisador: celiogalo@yahoo.com.br 

 

Comitê de Ética na Pesquisa 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Fernanda Senna Ferreira –secretário (31) 3559-1368  e-mail: cep@propp.ufop.br 
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TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

 

Eu, ___________________________________________ aluno(a) da disciplina MTM191 - 

Modelagem Matemática I, no curso de Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto, fui 

convidado(a) pelo professor Célio Roberto Melillo, aluno do Mestrado Profissional em Educação 

Matemática desta Universidade, a participar de sua pesquisa, permitindo a realização de uma 

proposta de ensino diferenciada, na tentativa de oferecer a nós, futuros professores, uma 

alternativa didática alternativa, o método do caso, utilizando conceitos de Estatística e 

Probabilidades e a modelagem matemática. 

Estou ciente de que as atividades ocorrerão sem ônus para alunos, professores e para a 

Instituição. Estas ocorrerão no horário normal de aula, durante 8 semanas, em outubro e 

novembro de 2010. 

Fui informado(a) que, em qualquer momento ao longo desta pesquisa, tanto eu quanto 

meus colegas e meu professor podemos retirar nossa participação na pesquisa se julgarmos 

necessário. Estou ciente que, caso seja minha vontade, os dados relativos á minha participação 

nas atividades não serão utilizados como objeto pelos pesquisadores.  

Sinto-me esclarecido(a) em relação à proposta e concordo em participar voluntariamente 

desta pesquisa uma vez que reconheço sua importância e as possíveis contribuições que poderá 

trazer ao nosso processo de formação como professores e ao processo de ensino-aprendizagem 

de estatística e probabilidades. 

Autorizo a gravação de áudio durante as reuniões, conforme os pesquisadores acharem 

conveniente.  

Finalmente, fui informado(a) que nenhum participante da pesquisa terá seu nome 

mencionado em momento algum desta. 

Sinto-me esclarecido(a) acerca da proposta e concordo em participar desse trabalho.  

 

__________________________________________________________ 

Aluno(a) 

 

Ouro Preto, _______ de _____________________ de 2010 
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APÊNDICE C – MERCADO DE APOSTAS E PROBABILIDADE SUBJETIVA 

QUESTIONÁRIO – PROBABILIDADE SUBJETIVA E APOSTAS 

 

NOME:______________________________________________ DATA: 27/10/2010 

 

Considere a seguinte escolha: Os 14 jogos da LOTECA são realizados e os resultados definem os 

prêmios, ou os resultados dos 14 jogos são sorteados. Em qual destas situações você se considera 

mais apto a acertar os 14 resultados? Por quê? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Escreva, sucintamente, os principais aspectos que você levaria em consideração ao preencher os 

seus palpites em uma aposta da LOTECA: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

As casas de apostas em resultados de eventos esportivos, proibidas no Brasil, deveriam ser 

liberadas, em sua opinião? Por quê? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Qual é, na sua opinião, a probabilidade de: 

a) Chover amanhã?__________ 

b) A candidata Dilma Roussef ser eleita presidente do Brasil?__________ 

c) Você viver mais de 80 anos?__________ 

d) Ocorrer um acidente de trânsito na sua volta para casa, esta noite?__________ 

e) O candidato José Serra ser eleito presidente do Brasil?__________ 

f) O ex-goleiro Bruno ter sido mandante da morte de Eliza Samudio?__________ 
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APÊNDICE D – TRANSCRIÇÃO DA NARRATIVA DO CASO 

 

TERCEIRO ENCONTRO: APRESENTANDO O “CASO” AOS ALUNOS 

Obs.: Encontro no Laboratório de informática, com os grupos definidos (à exceção de uma troca 

que seria feita entre os grupos 2 e 5), com uma parte expositiva. 

Pesquisador – Boa noite a todos. Primeiramente, vocês têm algo para me entregar. O relatório da 

palestra. 

Alguns alunos pedem tempo para passar a limpo. Fica combinado de ser feita a entrega na 

semana seguinte. 

Exposição do Pesquisador: 

Olha só, gente... de início, agora, eu vou pedir para vocês não usarem os computadores, 

para eu explicar direitinho as regras desse “jogo”, do jogo da modelagem. O que vocês têm  que 

fazer, exatamente, começa hoje. A partir de hoje, vocês vão ficar por conta própria. Eu só vou dar 

algumas direções para vocês não ficarem completamente perdidos.  

Sábado, melhor dizendo, quarta, quinta, sábado e domingo, acontecem os 10 jogos da 

próxima rodada do campeonato brasileiro, se não me engano, a 35ª. Por exemplo, tem o jogo 

Corinthians x Cruzeiro. Este é um exemplo! Além deste jogo, tem mais nove. O que vocês têm que 

fazer é responder: qual é a probabilidade de o Corinthians ganhar? Qual é a probabilidade de 

acontecer empate? E qual é a probabilidade de o Cruzeiro ganhar?  

Por exemplo (contando as letras dos nomes dos times), eu acho que cada letra dá uns 4% 

de chance do time ganhar o jogo. Então o Corinthians tem 44% de chance de ganhar, o Cruzeiro 

tem 32%. Sobram 24% de chance para o empate... É uma maneira de conceituar a situação! Claro 

que estou fazendo uma caricatura desta conceituação. É que eu não quero expor o que eu acho, 

muito menos mostrar como eu transformaria o que eu acho em números, ou seja, como eu 

matematizaria aquilo em que eu acredito. Em outras palavras, como matematizar os pressupostos 

da modelagem. Não só matematizar os pressupostos, como formular estes pressupostos, é tarefa 

para vocês. A única coisa que vai ser um ponto de partida comum, vai ser a premissa que nós 

vamos utilizar ao longo da construção deste modelo. A nossa premissa (escrevendo no quadro) é 

que: 

As probabilidades de resultados podem ser atribuídas – esta palavra, atribuídas, vem de 

uma longa negociação minha com o Dale; ora usávamos a palavra previstas, ora calculadas, até 

chegarmos ao consenso de que atribuídas era mais adequada, porque são vocês que vão atribuir 

estas probabilidades – a partir de aspectos a serem considerados relevantes e levantados antes 

do início da partida. 

Especialmente, aqui, estou falando em probabilidades de empate, vitória e derrota, sem 

especificar placares, 1x1, 3x2, etc.  
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Que tipo de aspecto? Qualquer um! Vocês é que vão considerar relevantes ou não. 

Como assim, antes do início da partida? Na hora que o jogo vai começar? Sei lá! Vocês 

podem levar em conta algo que aconteceu há 100 anos, ou uma coisa que aconteceu um minuto 

antes do início do jogo. Isso também está na mão de vocês.  

Primeiro, para levantar estes aspectos e, depois, para formular pressupostos sobre estes 

aspectos, eu tenho algumas sugestões de consulta. Quase uma bibliografia para vocês. Eu até 

trouxe por escrito. Vou sugerir três tipos de fontes de consulta. Uma delas é uma fonte oficial, 

que não tem comentários, análises, só tem dados e números, que é o site da Confederação 

Brasileira de Futebol. Algumas fontes de consulta que são da imprensa. A imprensa, assim como 

todos nós, eu não acredito que seja neutra. Por exemplo, se você ler um artigo de um 

determinado veículo e um artigo de outro, você pode encontrar opiniões diferentes sobre o que 

vai acontecer no jogo. Então, da imprensa, eu coloquei sugestões da Globo, da ESPN, da revista 

Placar, do Estado de Minas e do jornal Lance – veículos especializados em esportes – e também, o 

que eu considero que vai ser uma fonte interessante para vocês consultarem, alguns sites sobre 

probabilidades no futebol: o site da UFMG, que tem um grupo de trabalho que mexe com isso; o 

site chamado Infobola, que é o site comandado pelo matemático que dá consultoria na Globo – 

era o Oswald de Souza, não é mais, é o Tristão Garcia – e um outro site que se chama chance de 

gol, que é outro que está há um bom tempo trabalhando com isso.  

Estes sites, além de ter a probabilidade como vocês vão construir, jogo a jogo, têm 

também as probabilidades de um time ser campeão, ser rebaixado... E vocês vão ver que um site 

é diferente do outro. Às vezes, muito diferente. Depois, peguem os números de um jogo real, 

como o Cruzeiro x Corinthians, e comparem. Um acha que um time vai ganhar, ou outro acha 

outra coisa, e assim vai. Claro que existe uma tendência. Como estão todos há algum tempo 

trabalhando na área, vai surgindo uma certa objetividade nesta construção. Mas existe 

subjetividade o bastante para cada um chegar no seu resultado, e vocês vão chegar num 

resultado, talvez, completamente diferente deles, talvez, não. 

Dentro destes sites, vocês encontram: classificação atualizada, vocês podem acompanhar 

o desempenho dos times; jogos destes times, neste ano, nos anos anteriores; reportagens falando 

sobre o momento técnico dos jogadores. Vocês encontram informações sobre as condições de 

jogo de cada atleta, se está suspenso, se foi vendido, quem está para chegar; classificações dos 

campeonatos anteriores... Eu tinha pensado, anteriormente, em mostrar para vocês onde eu 

encontrei algumas destas coisas. Mas para não induzir a vocês usarem o que eu acho mais 

interessante, o máximo que eu vou fazer é isso aqui: sugerir alguns sites. E vocês podem (e 

devem) consultar outras fontes de informação, na medida em que vocês tiverem curiosidade. 

Digamos que você precise saber o salário dos jogadores. Tudo bem. O Google tem tudo! Vai lá e 

procura. Tem aqui um resuminho destas dicas (entrega do anexo H) 

Vocês têm um caso, então, para estudar. Em cima dele, vocês têm que tomar uma 

decisão, que é de atribuir estas probabilidades. Detalhe, gente: eu não tenho a mínima pretensão 

de que vocês acabem isso hoje. Hoje eu quero que vocês cheguem ás primeiras conclusões, digo, 

às primeiras especulações sobre o que vocês acham que deve ser levado em consideração. Por 

hoje, não precisa ter a mínima preocupação em transformar isso em número. Vocês só precisam 
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colocar o que vocês pensam em levar em consideração. Vocês já responderam isso 

individualmente, em algumas folhas, nos questionários que vocês preencheram. Vocês já 

analisaram os aspectos daquele modelo do jornal da globo, dos economistas, que eu passei para 

vocês verem. Quem foi na palestra ouviu o professor falar sobre aspectos a serem considerados. 

Agora, em grupos, cada grupo formado, ou em construção, quero saber o que vocês acreditam 

que deve ser levado em consideração. Tem instruções de preenchimento, mas fiquem à vontade 

para perguntar, caso algo não esteja claro. (fim da exposição)  
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APÊNDICE E – DICAS DE FONTES DE CONSULTA 

 

O “CASO” 

Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A de 2010 

Sugestões de sites para consulta: 

 

Dados oficiais: 

Confederação Brasileira de Futebol – CBF: www.cbf.com.br 

Informações sobre cartões, transferências, ranking, campeonatos anteriores, punições, etc. 

 

Imprensa esportiva especializada: 

Globo Esporte: globoesporte.globo.com 

Jornal Lance: www.lancenet.com.br 

ESPN Brasil: www.espn.com.br 

Diários Associados: www.superesportes.com.br 

Revista Placar: placar.abril.com.br 

Reportagens, análises táticas, estatísticas, avaliação de jogadores, etc. 

 

Probabilidades no futebol: 

Departamento de matemática da UFMG: mat.ufmg.br/futebol 

Tristão Garcia: www.infobola.com.br 

Marcelo de Leme Arruda: www.chancedegol.com.br 

Modelos de previsão do campeão, rebaixados, resultados de cada rodada, etc. 
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APÊNDICE F – PRESSUPOSTOS FORMULADOS PELOS GRUPOS 

O CASO 

Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A de 2010 

NOMES:______________________________________________ 

              _______________________________________________ 

              _______________________________________________ DATA: 08/11/2010 

A partir da interação inicial com o caso apresentado, enumere os aspectos que o grupo, em 

consenso, acredita que possam influenciar na atribuição de probabilidades para os resultados dos 

próximos jogos do campeonato. Se possível, explicite o aspecto a ser considerado e em seguida 

formule um pressuposto a partir da conceituação deste aspecto. 

Exemplo: 

Aspecto a ser considerado: Horário de realização da partida. 

Pressuposto: Jogos noturnos diminuem a chance de vitória de times nos quais os jogadores têm 

problemas de visão. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE G – GUIA PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL 

 

RELATÓRIO FINAL – MODELAGEM MATEMÁTICA NO FUTEBOL: 

 

Favor relatar, por escrito, os principais passos da modelagem matemática realizada nas últimas 

aulas, constando, por exemplo, os seguintes dados: 

- Argumentações dentro do grupo; 

- Mudanças de curso na construção do modelo; 

- De onde surgiram as idéias (intuição, pesquisa, debate, etc,); 

- Dificuldades (seja na escolha de aspectos, formulação de pressupostos, matematização, etc.); 

- Conteúdos matemáticos utilizados; 

- Conhecimentos prévios do grupo; 

- Fontes de pesquisa utilizadas; 

- O que foi aprendido pelo grupo; 

- Pressupostos “abandonados” ao longo do caminho; 

- Critérios de avaliação da adequação do modelo; 

- Pressupostos ou parâmetros reformulados no refinamento do modelo; 

- Outras informações que o grupo considerar relevantes. 

 

Além disso, preparar uma apresentação de aproximadamente 15 minutos, para comunicar aos 

colegas como foi sua modelagem, bem como apresentar as probabilidades atribuídas para a 38ª 

rodada. 

Obs.: Apresentação no dia 1º-12-2010, quarta-feira, no NIEPEM. 
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ANEXO A – BILHETES DE LOTERIA  

 

 



186 

 

 

 



187 

 

 

 

 

 



188 

 

 



189 

 

 

 

ANEXO B – RELATÓRIOS FINAIS DOS 5 GRUPOS 

 

Grupo 1: 

Grupo 1 

Modelo estatístico para previsão de um jogo de futebol 

 

Levando em consideração que o futebol é um esporte imprevisível e que como 

não entendemos muito sobre futebol, resolvemos levar em consideração apenas os 

pressupostos básicos. E a única forma que encontramos de comparar os times foi 

analisando rodadas anteriores e atribuindo valores para cada pressuposto a seguir, 

fazendo uso da regra de três, cálculo de porcentagens e operações básicas.  

Encontramos dificuldade no decorrer do trabalho no momento em que tínhamos 

que atribuir um valor para o empate. Então, decidimos criar um critério para incluir o 

empate na rodada. 

 

Pressupostos: 

Adotamos como pressupostos para uma partida de futebol os seguintes fatores: 

Histórico - esses times se enfrentaram na 19° rodada, então utilizamos como critério o 

resultado dessa rodada, analisando da seguinte forma: Quando a diferença de gols foi de 

2 ou mais atribuímos nota 3 para o time vencedor e 0 para o time derrotado, quando a 

diferença de gols foi inferior a dois atribuímos nota 2 para o time vencedor e nota 1 para o 

time derrotado e quando houve empate atribuímos 1,5 para cada time. 

Posição na tabela - analisamos a posição de cada time na tabela e como critério para 

atribuirmos a notas estabelecemos uma comparação de posição, possibilidades 

rebaixamento e  de classificação para Libertadores. Sendo assim os times que estavam 

com uma diferença de até duas posições atribuímos nota 1,5 para cada, quando a 

diferença de posições era muito alta e o time posicionado inferiormente na tabela não 

tinha mais possibilidades de sair do rebaixamento atribuímos nota 3 para o melhor 



190 

 

 

posicionado e 0 para o outro, além disso atribuímos nota 2 para o melhor posicionado e 1 

para o pior colocado de tal forma que,  não existe a possibilidade dos times chegarem a 

4° colocação e nem de serem rebaixados. 

Aproveitamento - analisando o aproveitamento de cada time na tabela, estabelecemos o 

seguinte critério: quando a diferença de aproveitamento foi acima de 20%, atribuímos 

nota 3 para o melhor posicionado e nota 0 para o pior, quando a diferença de 

aproveitamento foi abaixo de 20% e acima de 15% atribuímos nota 2 para o melhor 

posicionado e nota 1 para o pior, e quando  a diferença de aproveitamento foi inferior a 

10% atribuímos nota 1,5 para cada time. 

Jogo em casa -  se o time joga em casa ele tem mais chances de vitória. Então, 

atribuímos nota 2 para quem joga em casa e 1 para o visitante. 

Após discussão chegamos a conclusão que alguns pressupostos são mais importantes 

que outros, então decidimos atribuir uma porcentagem para cada fator e adotamos 45% 

para o aproveitamento, 30% para o jogo dentro ou fora de casa, 15% para a posição na 

tabela e 10% para o histórico. 

Após atribuídas os valores para cada item, fizemos o seguinte cálculo: 

Total = SOMA (B2*10%+C2*45%+D2*15%+E2*30%) 

E assim sucessivamente. 

Através desse cálculo chegamos a um determinado valor e supondo que a nota máxima 

que poderia ser atribuída para cada item é 3, esse valor correspondendo a 100% de 

aproveitamento. Fizemos uma regra de três e analisamos a porcentagem de vitória de 

cada time. 

Exemplo: 

Para o jogo Grêmio Prudente e Internacional 

3      ____100%                          3  ____100% 

1,1 ____  x                                 1,9____x 

 

 x= 36,66                                   x=63,33 
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TIME PORCENTAGEM TIME PORCENTAGEM 

Grêmio Prudente 36,66% Internacional 63,33% 

Atlético-PR 83,33% Avaí 16,66% 

Vitória 33,33% Atlético-GO 66,66% 

Goiás 20% Corinthians 80% 

Grêmio 53,33% Botafogo 46,66% 

Cruzeiro 70% Palmeiras 30% 

Fluminense 60% Guarani 40% 

Vasco 76,66% Ceará 23,33% 

Santos 60% Flamengo 40% 

São Paulo 63,33% Atlético-MG 36,66% 

 

Dessa forma construímos a seguinte tabela que vai ser utilizada posteriormente. 

Considerando que cada time tem possibilidades de vitória, empate e derrota em um jogo, 

em 100% atribuídos 33,33% para cada possibilidade. 

Somando derrota e vitória temos 66,66%, então para que todos os jogos não ficassem 

como padrão de empate 33,33% criamos o seguinte critério analisando a tabela anterior, 

veja um exemplo: 

Grêmio Prudente                                  Internacional 

36,66%____100%                                         63,33%____100% 

X          ____66,66%                                      X         _____66,66% 

X = 24,43                                                       X = 42,21 

Caso a diferença de porcentagem fosse: 

Até 10% atribuímos o valor de 33,33% para o empate, 
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Até 15% atribuímos o valor de 25% para o empate, 

Até 20% atribuímos o valor de 20% para o empate, 

Até 25% atribuímos o valor de 15% para o empate. 

Subtraímos 33,33% de cada porcentagem para empate e o valor resultante foi dividido 

por 2 e acrescentado em ambos os times. Veja a nova tabela criada: 

Times Vitória Empate 

Vitória 

(visitante) 

Times 

Grêmio 
Prudente 31,09% 20% 48,89% 

Internacional 

Atlético-PR 64,7% 15% 20,28% Avaí 

Vitória 31,37% 15% 53,6% Atlético-GO 

Goiás 22,49% 15% 62,68% Corinthians 

Grêmio 35,54% 33,33% 31,11% Botafogo 

Cruzeiro 55,82% 15% 28,82% Palmeiras 

Fluminense 46,65% 20% 29,99% Guarani 

Vasco 60,26% 15% 24,71% Ceará 

Santos 44,15% 25% 30,82% Flamengo 

São Paulo 48,87% 20% 31,10% Atlético-MG 

 

E assim ficou definida as probabilidades de vitória, empate e derrota para cada jogo. 

 

Bibliografia: 

 

- http://www.infomaroto.com/blog/campeonato-brasileiro-2010/ 

- http://globoesporte.globo.com/futebol/brasileirão-serie-/ 
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Grupo 2: 

Relatório Final de Modelagem – Campeonato de Futebol 

 

Alunos: Aluna 2A; Aluna 2B; Aluno 2C 

 

O trabalho iniciou com uma avaliação das premissas e pressupostos a serem analisados no 

campeonato de futebol brasileiro. Discutimos sobre o que pode influenciar um time de futebol e o 

seu desempenho durante a partida. Identificamos os seguintes aspectos:  

 

1) Aspecto a ser considerado: Jogo fora de casa 

Pressuposto: jogos que ocorrem em lugares diferentes do de costume afetam o desempenho dos 

jogadores. 

 

2) Aspecto a ser considerado: Tempo chuvoso ou com neblina 

Pressuposto: jogos que ocorrem durante chuva ou neblina podem comprometer a visibilidade de 

jogadores.. 

 

3) Aspecto a ser considerado: jogo entre um time que está bem colocado na tabela e um time que 

não uma boa colocação, sem chances de vencer o campeonato. 

Pressuposto: jogadores de time que corre o risco de rebaixamento ficam desmotivados. 

 

4) Aspecto a ser considerado: Time com jogador expulso. 

Pressuposto: o time que está completo tem maior chance de vencer o jogo. 

 

Utilizamos o site da CBF e da Globo Esporte para pesquisar sobre o campeonato 

brasileiro, no site da CBF retirarmos os dados estatísticos e a planilha de performance das 

equipes, lançamos essas informações no excel e trabalhamos com os dados na planilha 

acrescentando uma linha de para jogos fora e uma jogos em casa, pois percebemos que a 

informação vitória fora, vitória em casa seria importante para o nosso modelo. 
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 O aluno 2C era que mais entendia de futebol, as alunas 2B e 2A conheciam as regras 

básicas do campeonatos e alguns times. 

 

 Decidimos trabalhar considerando o percentual de vitórias do time que joga em casa, 

somado ao percentual de derrotas fora do time visitante. Para o time visitante consideramos o 

percentual de vitórias dele fora somado ao percentual da derrota do outro em casa. Para o 

empate somamos o empate em casa do mandante e empate fora do visitante. Fizemos uma soma 

das probabilidades  e calculamos por regra de três a possibilidade de ocorrência de cada situação, 

vitoria do mandante, vitoria do visitante e empate. 

 

Tivemos alguma dificuldade durante a verificação do modelo após a 37ª rodada,  pois 

percebemos que o nosso modelo privilegiava o time que jogava em casa, dando um percentual 

alto para os times mandantes e não contemplando as possibilidades de  empates.  

 

Perceber onde poderíamos melhorar o modelo foi muito difícil pois estávamos com pouco 

tempo, muitas informações e as idéias presas no modelo inicial.  

Conteúdos Matemáticos utilizados: 

- Porcentagem  

- Regra de três  

- equações simples de soma e subtração. 

 

 O grupo aprendeu que um modelo matemático sempre será desenvolvido a partir de um 

conhecimento prévio, mas que nem sempre será o melhor modelo. Modelos diferentes podem 

representar a mesma situação chegando a resultados diferentes o que não significa que existe um 

modelo certo ou errado. 

 

Concluímos que não é preciso ter grande conhecimento sobre o assunto para criar um modelo 

matemático, que é possível aplicar o método em diversas séries do ensino médio e fundamental 

para diferentes conteúdos a serem ministrados. 
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Grupo 3: 

ALUNA 3A 

ALUNA 3B 

ALUNA 3C 

 

 

 

 

 

POSSÍVEIS PREVISÕES PARA OS 

RESULTADOS DOS JOGOS DO 

CAMPEONATO BRASILEIRO - 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 

2010 

ALUNA 3A 

ALUNA 3B 

ALUNA 3C 

 

 

 

 

 

POSSÍVEIS PREVISÕES PARA OS 

RESULTADOS DOS JOGOS DO 

CAMPEONATO BRASILEIRO - 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

Trabalho apresentado a disciplina 

Modelagem Matemática ministrada 

pelo professor Dale Bean no curso 

de Licenciatura em Matemática na 

Universidade Federal de Ouro 

Preto. 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 

2010 

APRESENTAÇÃO DE ALGUNS RELATOS 

 

1. Argumentações dentro do grupo: 

 

Durante os momentos em que nos reunimos para tratar de um modelo que pudesse 

predizer os resultados dos jogos do Campeonato Brasileiro, fizemos diversas discussões 

para formular alguns pressupostos. As argumentações mais debatidas em nosso grupo 

foram as seguintes:  

a. A classificação na tabela do campeonato pode influenciar nas previsões de 

resultados futuros. 

b. O preparo físico dos jogadores poderia influenciar no desempenho do time? 

c. O mando de campo seria um fator influenciador no resultado de um jogo? 

d. A motivação dos jogadores influenciaria no resultado de um jogo? 

e. Além disso, a importância do jogo para o time (rebaixamento, Libertadores, 

título), poderia influenciar no resultado? 

Estas discussões surgiram através dos poucos conhecimentos que o grupo possuía 

acerca do assunto “futebol”. Á medida que o processo da construção do modelo foi 

evoluindo, nossas discussões  ganharam maiores embasamentos. 

 

2. De onde surgiram as idéias:  

 

As idéias, sobre as quais nos apoiamos durante a construção do modelo surgiram, em 

sua maioria, através de pesquisas na internet em sites esportivos, consulta a amigos que 

entendem de futebol, comentários em programas esportivos da televisão. Nosso grupo, 

após reunir as informações obtidas, fez debates acerca das mesmas, pois nós não 

entediamos praticamente nada acerca do tema “futebol”.  
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Nossos debates, algumas vezes, foram meio confusos devido à nossa inexperiência 

com o assunto de futebol. Apesar disso, conseguimos fazer conjecturas interessantes, tendo 

em vista, que conseguimos chegar a um modelo plausível.  

3. Dificuldades: 

 

Nossas dificuldades foram maiores no que tange ao entendimento do assunto 

“futebol” implicando assim, na formulação dos aspectos a serem considerados na 

construção do modelo. Durante certos momentos da construção do modelo, ficávamos 

incertas de algumas idéias, então procurávamos informações na internet ou com alguns 

colegas a fim de nos certificarmos das nossas conjecturas.  

Através das informações que conseguimos, nossas dificuldades foram, em grande 

maioria sanadas, desta forma, conseguimos finalizar nosso modelo. 

 

4. Conteúdos matemáticos utilizados: 

 

Para obtenção de um modelo matemático que representasse os possíveis resultados 

dos jogos das rodadas do Campeonato Brasileiro, utilizamos conhecimentos matemáticos 

que todo o grupo possuía e sabia trabalhar.  

Como estávamos trabalhando com possibilidades, decidimos trabalhar com as noções 

de probabilidade de um dado evento ocorrer. Utilizamos a atribuições de pesos, numa 

escala de 0,0 a 1,0 aos fatores envolvidos em nosso modelo, sendo que quanto mais 

próximo de 0,0 estiver o valor do peso, menos seria a importância do fator, o contrário 

ocorre se o valor do peso estiver mais próximo de 1,0.  

Para finalizar, encontramos um valor que corresponderia ao valor de 100% reunindo 

as chances de empate, derrota e vitória, e trabalhando sobre este valor, calculamos as 

probabilidades para um dado time num dado jogo.  

 

5. Conhecimentos prévios do grupo: 
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Os conhecimentos prévios do grupo no que tange ao assunto “futebol” eram poucos. 

Possuíamos noções básicas acerca de um campeonato (situação de rebaixamento, 

expectativa de Libertadores da América, turno e returno, mando de campo). Não 

conhecíamos bem os times, apenas aqueles com maior fama e não sabíamos as situações 

dos mesmos neste momento.  

No que tange o assunto “modelos matemáticos’, tínhamos uma base muito boa 

devido ao fato de estarmos cursando a disciplina de Modelagem I com o professor Dale. 

Possuíamos a noção de premissas e pressupostos para a construção de um modelo. Desta 

forma, o momento de modelar nossas idéias não foi tão complicado, quanto formular os 

aspectos que estariam relacionados ao mesmo. 

 

6. Critérios de avaliação da adequação do modelo: 

 

 Consideramos como critério para avaliação do nosso modelo o número de acertos 

dos resultados na 37º rodada do campeonato brasileiro. Dos resultados previstos nos dez 

jogos, acertamos sete. Erramos somente os resultados das partidas em que houve empate. 

Este fato nos alertou que era preciso revisar o modelo criando condições favoráveis à 

ocorrência dos empates. 

 

7. O que foi aprendido pelo grupo: 

 

Nosso grupo aprendeu várias coisas com a atividade desenvolvida. Podemos afirmar 

que quanto ao assunto de “futebol” aprendemos muito e isto nos deixou satisfeitas, pois o 

futebol faz parte da cultura brasileira. Mas, podemos dizer que o que mais aprendemos foi 

a trabalhar com a modelagem de forma mais madura e com maior autonomia. Até então, 

havíamos trabalhado com modelos já prontos, ou apenas com o estudo aprofundado destes 

modelos. Isto foi grande ajuda para podermos avançar no processo de modelagem e 

construir nosso modelo para o campeonato brasileiro.  
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Nosso grupo esteve muito envolvido com a atividade proposta, e isto nos 

proporcionou uma grande bagagem de conhecimentos acerca de modelagem matemática: 

elaboração de aspectos (pressupostos), matematização das idéias, verificação da adequação 

do modelo, entre outros processos envolvidos nos processos de modelagem. 

APRESENTAÇÃO DO MODELO PROPOSTO PELO GRUPO 

 

 Abaixo, seguem os passos para a elaboração do modelo proposto por nosso grupo. 

Seguem também, algumas considerações sobre as mudanças que ocorreram durante a 

atividade bem como as reformulações ocorridas durante o processo de refinamento do 

modelo. 

 

Construção de um modelo para os resultados do Campeonato Brasileiro: 

Inicialmente, pensamos que pressupostos como:  

 

a. O preparo físico dos jogadores de um time influencia no desempenho do 

mesmo. 

b. A motivação dos jogadores influencia no desempenho de um time; poderiam 

ser considerados na construção do modelo. Mas no decorrer de nossas 

discussões, abandonamos tais pressupostos pelo fato de não termos certeza de 

como trabalhar com estes pressupostos. 

 

Desta forma, atribuímos um modelo para os resultados do Campeonato Brasileiro 

com base apenas nos seguintes itens: 

1) Classificação na tabela do campeonato; 

2) Mando de campo; 

3) Importância do jogo (rebaixamento, libertadores, título no campeonato); 

Sendo assim, nosso modelo ficou representado da seguinte forma: 
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. Onde F significa o fator envolvido e P é o peso atribuído ao fator.  

Consideramos como fatores envolvidos na construção do modelo, os itens de 1 a 3 

citados acima. Atribuímos os pesos dos fatores segundo uma escala de 0,0 a 1,0, sendo que 

quanto mais próximo de 0,0 for o valor de P, menor é o peso atribuído e quanto mais 

próximo de 1,0, maior importância do fator. Para o valor de F, utilizamos sempre o valor 

1,0, tendo em vista que os fatores por nós considerados são de alta significância. 

 Inicialmente, construímos um modelo equivocado, no qual não se considerava a 

chance do resultado de qualquer um dos jogos ser de empate. Então, fizemos uma 

reformulação do mesmo, considerando que as chances de empate são iguais entre os dois 

times. 

 

Construção de um modelo referente à Vitória: 

Para obtenção de um resultado desejável, ou seja, de possível vitória, atribuímos 

para P os seguintes valores:  

 

1) Classificação na tabela do campeonato favorável – P = 0,55 

2) Se o time possui mando de campo – 0,6 

3) Importância do jogo (libertadores, título e rebaixamento) – 0,7. 

 

Então, nosso modelo referente à vitória ficou da seguinte forma: R = (1*0,55) + 

(1*0,6) + (1*0,7) = 1,85. Logo o valor R = 1,85, ou próximo a este valor, será considerado 

como alta probabilidade de vitória. 

 

Construção de um modelo referente à Derrota: 

Para obtenção de um resultado referente à chance de derrota, atribuímos para P os 

seguintes valores: 
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1) Classificação na tabela do campeonato desfavorável – P = 0,25 

2) Se o time possui mando de campo – 0,2 

3) Importância do jogo (cumprir tabela) – 0,1. 

Logo, R = (1*0,25) + (1*0,20) + (1*0,10) = 0,55. Ou seja, o valor R = 0, 55, ou 

próximo a este valor, será considerado como chance de derrota. 

 

Construção de um modelo referente ao Empate:  

1) Classificação na tabela – P = 0,2 

2) Se o time possui mando de campo – 0,2 

3) Importância do jogo (libertadores, título e rebaixamento) – 0,2. 

 Logo, R = (1*0,2) + (1*0,2) + (1*0,2) = 0,6. Ou seja, o valor de R = 0,60, ou 

próximo a este valor, será considerado como chance de empate. 

Podemos observar que: 1,85 + 0,55 +0,6 = 3 = 100%. 

 

Probabilidades dos possíveis resultados para os jogos da 37ª Rodada do Campeonato 

Brasileiro:  

 

CORINTHIANS (71,7%
42

) x VASCO (28,3%)  

CEARÁ (41,7%) x ATLÉTICO PARANAENSE (58,3%) 

ATLÉTICO GOIANIENSE (41,7%) x SÃO PAULO (58,3%) 

INTERNACIONAL (71,7%) x VITÓRIA (28,3%) 

ATLÉTICO (71,7%) – MG x GOIÁS (28,3%) 

GUARANI (41,7%) x GRÊMIO (58,3%) 

BOTAFOGO (71,7%) x GRÊMIO PRUDENTE (28,3%) 

                                                           
42

 Chance de vitória 
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FLAMENGO (41,7%) x CRUZEIRO (58,3%) 

PALMEIRAS (41,7%) x FLUMINENSE (58,3%) 

AVAÍ (61,7%) x SANTOS (38,3%) 

Probabilidades para a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro: 

 

GRÊMIO PRUDENTE (31,7%) x INTERNACIONAL (48,3%) – EMPATE (20%) 

SÃO PAULO (41,7%) x ATLÉTICO (38,3%) – MG – EMPATE (20%) 

VITÓRIA (31,7%) x ATLÉTICO – GO (48,3%) – EMPATE (20%) 

GOIÁS (31,7%) x CORINTHIANS (48,3%) – EMPATE (20%) 

GRÊMIO (61,7%) x BOTAFOGO (18,3%) – EMPATE (20%) 

CRUZEIRO (61,7%) x PALMEIRAS (18,3%) – EMPATE (20%) 

FLUMINENSE (61,7%) x GUARANI (18,3%) – EMPATE (20%) 

VASCO (31,7%) x CEARÁ (48,3%) – EMPATE (20%) 

SANTOS (41,7%) x FLAMENGO (38,3%) – EMPATE (20%) 

ATLÉTICO-PR (41,7%) x AVAÍ (38,3%) – EMPATE (20%) 
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MODELO 

 

Probabilidades de vitória para cada jogo dos times nas rodadas finais do campeonato brasileiro de 

futebol 2010 

 

PREMISSA 

As probabilidades de resultados podem ser atribuídas a partir de aspectos a serem considerados 

relevantes e levantados antes do início da partida. 

 

ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS E RESPECTIVOS PRESSUPOSTOS 

 

Aspecto: Mando de campo (MC) 

Pressuposto: O time que é mandante do jogo possui mais chances de vencer a partida devido ao 

fato de jogar com a torcida a seu favor, além de conhecer as dimensões do gramado e do estádio. 

 

Aspecto: Desenvolvimento econômico da cidade que sedia o time (DE) 

Pressuposto: O time que se situa em uma cidade que possui um desenvolvimento econômico 

elevado, em comparação às outras cidades do país, tem maiores chances de receber patrocínio, e 

consequentemente adquirir uma estrutura que dê condições melhores para seus jogadores. Além 

de poder contar com um elenco que possui maior habilidade e nível técnico, o que pode levar o 

time à maior probabilidade de vencer suas partidas. 

 

Aspecto: Saldo de gols (SG) 

Pressuposto: O time que possui maior saldo de gols tende a ser um time mais equilibrado, ou seja, 

os setores do time (defesa, meio-campo e ataque) estão integrados para a busca de vitórias. 

 

Aspecto: Cartões vermelhos (CV) 

Pressuposto: O time que possui menor número de cartões vermelhos ao longo do campeonato 

tende a jogar com sua força máxima, pois, mesmo com as possibilidades de perdas por contusão, 

as suspensões por cartões vermelhos são as que mais prejudicam os times nas rodadas que se 

seguem, além de demandar maiores esforços para os jogadores que permanecem durante a 

partida que gerou a perda de seu companheiro por indisciplina. 
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Aspecto: Motivação na disputa por título, classificação para a Libertadores e não ser rebaixado 

(M) 

Pressuposto: O time que tem chance de ganhar o título, ou se classificar para a Libertadores ou 

não ser rebaixado, tem maior chance de ganhar o jogo. 

 

 Baseado nisso adotamos o que se segue: 

 Para se calcular as probabilidades de cada jogo procuramos considerar a fórmula para 

média aritmética: 

 

(MC + DE + SG + CV + M)/5, onde: 

 

MC - Mando de campo 

DE - Desenvolvimento econômico do time 

SG - Saldo de gols do time na rodada 

CV - Cartões vermelhos dados aos jogadores do time na rodada 

M - Motivação na disputa por título, classificação para a Libertadores e não ser rebaixado 

 

Para encontrarmos as porcentagens para cada fator atribuído aos times adotamos os 

seguintes critérios: 

 

• Fator mando de campo: Em consulta a um site de informes esportivos encontramos a 
porcentagem referente a cada resultado dos jogos acontecidos até a 36º rodada do 
campeonato brasileiro de 2010, encontrando-se: 46,9% de vitória do Mandante, 31,2 % 
empate, 21,9% de vitória do visitante, ou seja, essas porcentagens foram transformadas em 
nossas probabilidades para este fator. 

 

• Fator desenvolvimento econômico da cidade sede do time: Consultamos qual seria a ordem de 
cidades desenvolvidas economicamente durante o ano de 2009  (referência), listando os 
times vinculados às suas posições nesse critério, e assim, pesquisando os 7 campeões do 
campeonato brasileiro a partir da “Era dos pontos corridos” percebeu-se que 4 deles foram da 
cidade de São Paulo, ou seja, 57,15% seria a probabilidade de vitória do time cuja cidade 
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possui maior desenvolvimento econômico, restando 42,85% de chance de vitória para o outro 
time. 

A tabela abaixo mostra a posição de cada time para este critério: 

 

Time Cidade Posição Des. Eco. 

Fluminense Rio de Janeiro 2º 

Corinthians São Paulo 1º 

Cruzeiro Belo Horizonte 5º   

Grêmio Porto Alegre 13º  

Atlético-PR Curitiba 7º  

Botafogo Rio de Janeiro 2º 

Santos Santos 49º  

Internacional Porto Alegre 13º  

São Paulo São Paulo 1º 

Palmeiras São Paulo 1º 

Vasco Rio de Janeiro 2º 

Ceará Fortaleza 15º  

Flamengo Rio de Janeiro 2º 

Atlético-MG Belo Horizonte 5º 

Atlético-GO Goiânia 27º  

Avaí Florianópolis Último 

Vitória Salvador 19º  

Guarani Campinas 17º 

Goiás Goiânia 27º  

Grêmio Prudente Presidente Prudente (Barueri) 20º  

Obs.: Em caso de jogos de times que se encontram com sede na mesma cidade atribuiu-se 

33,3...% de chance de acontecer cada resultado (vitória, empate e derrota) 

• Fator saldo de gols: Analisando o saldo de gols de cada time antes da 36º rodada percebeu-se 
que 50% dos jogos foram vencidos por aqueles times com maior saldo de gols, em 30% os 
jogos terminaram empatados e 20% dos times com menor saldo de gols venceram. Assim as 
probabilidades ficaram as seguintes: 
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            50% de chance de vitória para o time com maior saldo de gols; 

            30% de probabilidade de empate; 

            20% de chance de vitória para o time com menor saldo de gols. 

• Fator cartões vermelhos: em consulta a um site de informações esportivas encontrou-se a 
seguinte relação de times por cartão vermelho até a 36º rodada: 
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Neste sentido verificamos que o time com menor número de cartões vermelhos teria 

maiores chances de vencer suas partidas, também sendo levantado o número de vitórias de times 

com menores cartões vermelhos na 36º rodada do brasileirão, encontrando-se 40% de vitória 

para aqueles times que tinham menor número de cartões vermelhos, 30% para a vitória do time 

com maior número de cartões vermelhos e 30% de possibilidade de empate.  

• Fator motivação: avaliando os dados da 37º rodada, os times que tinham maior 
necessidade de ganhar os jogos tinham 60% de chance de ganhar, 30% de empatar e 10% 
de ser derrotado. Por outro lado o time que não tinha mais nenhuma necessidade de 
ganhar os jogos tiveram 0% de chance de ganhar, 37,5% de empatar e 62,5% de chance 
de perder. Essas probabilidades foram retiradas a partir da análise de cada jogo da 37º 
rodada. 

 

Nossa trajetória para se encontrar tal modelo pode ser resumida da seguinte forma: 

Atribuímos inicialmente apenas os quatro primeiros aspectos até aqui listados:  mando de 

campo, desenvolvimento econômico da cidade que sedia o time, saldo de gols e cartões 

vermelhos, através da fórmula para a média ponderada que se segue: 

(MC*4 + DE*3 + SG*2 + CV)/10, onde: 

MC - Mando de campo 

DE - Desenvolvimento econômico do time 

SG - Saldo de gols do time na rodada 

CV - Cartões vermelhos dados aos jogadores do time na rodada 

Com isso percebemos que nosso modelo não favorecia o acontecimento de empates, 

encontrando-se as seguintes probabilidades para cada um dos jogos da 37º rodada: 
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45,

61 %               21,49%                         32,90% 

 

39,61 %               21,49%              38,90 % 

 

38,61 %               21,53%                39,86% 

 

49,90 %      21,49%             28,61% 

 

48,90 %      21,49%             29,61% 

 

38,61 %      21,53%             39,86% 

 

49,24 %      21,81 %                         28,95 % 

 

43,33 %      21,82%             34,95% 

 

35,76 %      31,48 %                         32,76 % 
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38,61 %      21,49 %             39,90 % 

Após a inclusão dos aspecto “Motivação na disputa por título, classificação para a 

Libertadores e não ser rebaixado” percebemos que nosso modelo tomou forma e assim pudemos 

projetar as probabilidades para a 38º rodada do Brasileirão, como segue abaixo: 

 

Probabilidades 38º rodada do brasileirão 2010 

 

28 

%               38,10%                         33,90% 

 

 

37,47 %               38,92%              23,61 % 

 

 

*38,45 %            23,26%              *38,28% 

 

 

27,95 %      26,24%             45,81% 

 

 

47,95 %      14,17%             37,88% 

 

 

47,95 %      26,24%              25,81% 
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50,81 %      26,24 %                         22,95 % 

 

 

34,61 %      38,92%             26,47% 

 

 

38,81 %      38,24 %                         22,95 % 

 

 

37,47 %      38,92 %            23,61 % 

 

* Neste jogo atribui-se que a maior probabilidade será o empate, pois há um equilíbrio entre as 

porcentagens de vitória de ambos, dado uma margem de 2%. 

 

Por fim aguardamos a conclusão da última rodada do Campeonato Brasileiro de 2010 para 

tirarmos nossas conclusões. 
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Relatório Final – Modelagem Matemática no FUTEBOL 
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2010 

 Inicialmente os membros do grupo não acreditavam ter conhecimento suficiente 

para a construção de um modelo envolvendo futebol.  

 Sendo assim, a primeira idéia que tivemos estava relacionada com os pressupostos 

que já havíamos discutido em aulas anteriores. São eles: 

 

1. Jogar em casa – Os times que jogam em casa tendem a ganhar mais jogos. 

2. Times mais tradicionais – Os times mais tradicionais têm mais recurso para investir 

nos treinamentos, compra de jogadores melhores e pagar um técnico melhor. 

3. Clima e altitude – Os times que jogam em cidades cujo clima e altitude são muito 

diferentes do que eles estão acostumados tem desempenho físico inferior aos 

outros. 

4. A quantidade de torcedores dos times – Quanto mais torcedores durante a partida 

mais incentivado ficará o time. 

5. Quantidade de pontos no campeonato até a 35ª partida. 

A partir desses, pensamos da seguinte forma: 

“Considerando que a porcentagem máxima que os times podem atingir somando a 

porcentagem de ganhar e perder é de 100%, e como temos 5 pressupostos atribuímos 

a cada um deles a porcentagem de 20%. Caso um deles fosse comum para ambos os 

times, a cada um deles seria atribuído 10% de chance.” 

Então, para calcular a porcentagem de chances dos times ganharem utilizamos a 

seguinte fórmula: 

%100.
105









+

NCNF
 

Em que NF é o número de pressupostos favoráveis e NC é o número de 

pressupostos comuns. Assim, conseguimos acertar 70% dos jogos da 36ª rodada. 



217 

 

 

 

Quando fomos aprimorar o modelo para a 37ª rodada acrescentamos o 

pressuposto: “Quantidade de pontos no campeonato até a 36ª partida”.  Logo, a 

fórmula ficou do seguinte modo: 

−

±







+ 33,3100.

106

NCNF
 

Em que NF é o número de pressupostos favoráveis e NC é o número de 

pressupostos comuns. Consideramos essa margem de erro, visto que quando 

somávamos as chances de perder e ganhar de um time passava 3,333...% do total. 

Percebemos que essa mudança no modelo reduziu nossa porcentagem de acertos, 

uma vez que conseguimos acertar 50% dos jogos da 37ª rodada. 

Na tentativa de aperfeiçoar o modelo matemático para a 38ª rodada, como ainda 

não tínhamos considerado explicitamente as chances de empate, além de atribuirmos 

novos “pesos” para cada pressuposto, modificamos a fórmula e calculamos não só a 

chance de um time ganhar, como também a chance dele perder e empatar. Sentimos 

muita dificuldade em saber como encontrar a probabilidade de empate. 

Considerando que cada pressuposto tenha peso 16,6666..., e que as 

probabilidades são dadas por: 

PG = NF.16,66... 

PP = ND. 16,66... 

PE = NC. 16,66... 

em que, PG é a probabilidade do time ganhar, PP é a probabilidade do time perder, PE 

é a probabilidade do time empatar, NF é o número de pressupostos favoráveis, ND é o 

número de pressupostos desfavoráveis e NC é o número de pressupostos comuns. 

Apesar de algumas probabilidades do time visitante ganhar a partida ter sido 0%, é 

importante observar que nenhum dos jogos o time mandante obteve 100% de chance 

de ganhar, uma vez que para esses jogos obtemos 16,666...% de chance de empatar. 
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Além disso, como os times não têm mais possibilidades de ser campeão, podemos 

considerar 0,000% do time ser campeão. 

 Para o desenvolvimento e refinamento do modelo matemático no futebol, 

utilizamos como principal fonte de pesquisa o Yahoo Esportes e para verificarmos o 

segundo pressuposto utilizamos o Google para conferir quais os times eram mais 

tradicionais, isto é, qual deles foi fundado há mais tempo. 

Os conceitos matemáticos que utilizamos foram porcentagem e regra de três 

 Através deste trabalho tivemos a oportunidade de construir um modelo 

matemático voltado para o futebol. Com isso, além de entendermos melhor como 

funciona a modelagem matemática, aprendemos noções básicas do futebol. Além 

disso, os números têm mostrado que a matemática é capaz de prever o desempenho 

de times de futebol. 

Acreditamos que alguns fatores devem ser melhorados, como por exemplo, a 

probabilidade 0 de alguns times vencerem na 38ª rodada. Empenhamos-nos muito na 

construção deste modelo, mas percebemos que ele precisa ser refinado e 

aperfeiçoado. 

Enfim, foi de grande valia, a oportunidade de desenvolver um trabalho como esse. 

 

 

  

 

 


