
1 

 

 
Cássio Luiz Vidigal 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESENVOLVENDO CRITICIDADE E CRIATIVIDADE 
COM ESTUDANTES DE GEOGRAFIA POR MEIO DE 

MODELAGEM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouro Preto 
2013 



2 



3 

Cássio Luiz Vidigal 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESENVOLVENDO CRITICIDADE E CRIATIVIDADE 
COM ESTUDANTES DE GEOGRAFIA POR MEIO DE 

MODELAGEM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dissertação apresentada à Banca 
Examinadora, como exigência parcial à 
obtenção do Título de Mestre em 
Educação Matemática pelo Mestrado 
Profissional em Educação Matemática da 
Universidade Federal de Ouro Preto, sob 
orientação do Professor Dale Bean. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ouro Preto 

2013 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Catalogação: sisbin@sisbin.ufop.br 

 

 

 

 

V653d         Vidigal, Cássio Luiz.  

                         Desenvolvendo criticidade e criatividade com estudantes de geografia por 

                    meio de modelagem  [manuscrito] / Cássio Luiz Vidigal – 2013. 

                          148f.: il.; color.; tab.; mapas. 

                  

                          Orientador: Prof. Dr. Dale William Bean. 

                     

        Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Ouro Preto. Instituto 

de Ciências Exatas e Biológicas. Departamento de Matemática. Programa de 

Mestrado Profissional em Educação Matemática. 

                            Área de concentração: Educação Matemática. 

 

 1. Criatividade (Educação) - Teses. 2. Geografia - Teses. 3. Abstração 

matemática - Aplicações educacionais  - Teses. I. Bean, Dale William. II. 

Universidade Federal de Ouro Preto. III. Título.   

                                              

                                                                                                            CDU: 51:37.015.3  

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

                                                                                                    CDU: 669.162.16       

mailto:Sisbin@sisbin.ufop.br


5 



6 



7 

AGRADECIMENTOS 
 

 Desde as primeiras palavras que escrevi para esta dissertação, já pensava em 

como seria o momento de escrever estes agradecimentos. A cada contribuição que 

recebia, pensava que este é mais um nome para constar da lista. Mas hoje, na hora de 

escrevê-la, não sei se lembrarei de todos então, começarei pedindo desculpas se 

esqueci de alguém. 

 

 Meu primeiro agradecimento, acima de tudo, vai pra Deus que me sustentou 

em momentos de fraqueza e me permitiu chegar a este momento. 

 

 Em seguida, ao meu Pai, que não pode estar lendo este linha dedicada a ele 

mas que, certamente teria muito orgulho se estivesse entre nós neste momento. Sinto 

saudades! 

 

 À Mamãe, que desde cedo me ensinou a ler, escrever, fazer contas, que 

passou tantas noites em claro quando adoecia mas que na manhã seguinte estava de 

pé, pronta pra mais um dia de mãe. Que levou pra escola no primeiro dia, que levou 

pra fazer inscrição pro vestibular, que levou ao púlpito na formatura, que levou à praia 

nas férias, que levou ao altar no casamento, que levou à concessionária pra comprar a 

primeira moto e que, mesmo de longe, me trouxe até o que sou hoje. 

 

 Aos meus irmãos Caio e João Vitor pela paciência das negativas aos seus 

pedidos de ir à casa deles principalmente na reta final deste trabalho. 

 

 À Raquel pelo constante apoio e incentivo na realização do mestrado e na 

escrita desta dissertação. 

 

 Ao Dale, pela disponibilidade nas tardes de domingo, noites de terças-feiras, 

manhas de quintas e a qualquer outro momento, mas também, pela eficiência nas 

orientações e pela exigência de que tudo deveria estar perfeito.  

 

 Aos professores Milton Rosa, Eduardo Paulon Girard e Leônia Negrelli que 

aceitaram os convites para composição das bancas.  

 

 À professora Regina que me ouviu em momento desabafo e que tranqüilizou 

no momento mais difícil desta jornada. 



8 

 

  



9 

 Ao Fred, que sempre incentivou com o seu “Brouw, seu trabalho é muito bom” 
 

 Aos colegas do mestrado, mas com destaque ao Leo que encontrou um livro  

julgando poder me ajudar um pouco e hoje é parte do referencial. Serviu Leo.  

 

 Aos colegas do GEPMMAE pelas contribuições sempre importantes aos textos 

submetidos ao grupo. 

 

 Ao IFMG que me abriu as portas para realização da pesquisa e que investe na 

carreira do docente fomentando participação em congressos e outros eventos. 

 

 Aos colegas da CODAMAT que vez ou outra davam um palpite e, sem 

notarem, era usado de alguma forma. 

 

 Aos colegas da Direção do IFMG-OP em especial ao amigo Bruno mas 

também ao Arthur, Flávio e Maria Cristina. 

 

 Aos colegas colaboradores da GIC pela convivência nestes últimos dois anos. 
 

 Aos alunos do curso de Geografia que ingressaram em 2012 e que são parte 

integrante deste trabalho 

 

 Às alunas do IFMG que me ajudaram na transcrição dos áudios. Trabalho 

chato mas essencial. 

 

 E ao meu afilhado João Vitor e seus pais,  João Marcos, e Andresa. Dizem 

que amigo é quem te atura num momento de fossa ou de bebedeira, ou ainda que te 

chama pra ir numa festa, viajar, sem querer fazê-lo mas só pra lhe agradar. Que é 

figurinha certa a te ligar no dia do seu aniversário... enfim... mas nada disso supera o 

dia que o cara chega pra você e lhe convida pra batizar o filho dele. Só quem já 

passou por isso sabe!!! 

 

A todos, o meu mais sincero MUITO OBRIGADO!!! 



10 



11 

RESUMO 
 

Esta pesquisa visou responder à questão acerca de como a realização de atividades 

envolvendo modelagem, concebida como a construção de modelos com base na 

adoção de premissas e formulação de pressupostos (BEAN, 2009, 2012a, 2012b), 

pode estimular o desenvolvimento da criticidade e da criatividade nos estudantes. A 

pesquisa de campo foi realizada com alunos de um curso de Licenciatura em 

Geografia com o desenvolvimento de cinco atividades preliminares (envolvendo 

modelagem com ou sem o uso da matemática) e uma atividade final (construção de 

um mapa do campus onde os alunos estudam). A pesquisa, pautada por uma 

abordagem qualitativa, visou que os estudantes desenvolvessem criticidade e 

criatividade ao construir modelos em um ambiente colaborativo onde são promovidos 

discussão e debate. A pesquisa está fundamentada no tripé modelagem, criticidade e 

criatividade. O aporte principal para modelagem é Bean (2009, 2012a, 2012b). 

Criticidade é ancorado em geografia crítica (GIRARDI, 2008, 2011; MORAES, 2007; 

HARLEY, 1989) uma vez que as atividades de campo seriam realizadas com 

estudantes de Licenciatura em Geografia. Finalmente, Ostrower (2010) e Vigostsky 

(2010) fundamentam nosso entendimento de criatividade. Utilizamos métodos da 

análise de conteúdo (CHARMAZ, 2009) para analisar dos dados obtidos durante a 

realização da pesquisa. Concluímos que os estudantes desenvolveram uma 

compreensão sobre modelagem como a construção de modelos por meio da adoção 

de premissas e formulação de pressupostos. Também, houve desenvolvimento de 

criticidade e criatividade. 

 

Palavras Chave: Modelagem matemática, Premissas, Pressupostos, Criticidade, 

Criatividade. 
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ABSTRACT 
 

This research aimed to answer the question about how activities involving modeling, 

conceived as the construction of models based on the adoption of premises and the 

formulation of assumptions (BEAN, 2009, 2012a and 2012b), can stimulate the 

development of the students’ critical outlook and creativity. The field research was 

carried out with students of a teachers education program in Geography and consisted 

of the development of five preliminary activities (involving modeling using and not using 

of mathematics) and a final activity (construction of a map of the campus where 

students study). The research, based on a qualitative approach, had for objective that 

the students develop a critical outlook and creativity through the construction of models 

in a collaborative classroom environment in which discussion and debate is promoted. 

The research is based on three axes: modeling, criticality and creativity. The principal 

reference for modeling is Bean (2009, 2012a, 2012b). Critical outlook is anchored in 

critical geography (GIRARDI, 2008, 2011; MORAES, 2007; HARLEY, 1989) since the 

field activities would be carried out with undergraduate students in Geography. Finally, 

Ostrower (2010) and Vigostsky (2010) provide the foundation for our understanding of 

creativity. We use methods of content analysis (CHARMAZ, 2009) for the analysis of 

data obtained during the research. We conclude that the students developed an 

understanding of modeling as the construction of models by means of adopting 

premises and formulation of assumptions. Also, there was a development of a critical 

outlook and creativity. 

 

Keywords: Mathematical modeling, Premises, Assumptions, Critical outlook, 

Creativity. 
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Apresentação 

 Reconstruirei um pouco da história que explica por que hoje estou aqui 

escrevendo esta dissertação. Apesar de cursar um mestrado e obter o título ter sido 

algo pensado em algum momento, existiram fatos que ocorreram por coincidências, 

outros foram por influências externas impossíveis de serem previstas e muitos passos 

pré-pensados não puderam ser dados.  

 Em 2008 prestei concurso para professor da área de Matemática no Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Ouro Preto (CEFET-OP). Aprovado no concurso, 

ainda se passaram seis meses até que eu fosse nomeado. A nomeação aconteceu em 

28 de dezembro do mesmo ano e, no dia seguinte, o CEFET-OP juntou-se a outro 

CEFET (de Bambuí) e à Escola Agrotécnica Federal de São João Evangelista e desta 

união, surgiu o Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) a partir da Lei nº 11.892, 

sancionada em 29 de dezembro de 2008 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva. Assim, comecei a atuar como professor de Matemática no IFMG – campus Ouro 

Preto1. 

 Antes porém de ser professor da rede federal, atuei, por sete anos como 

professor em escolas estaduais e municipais em quatro cidades próximas à minha 

natal (Barbacena/MG) além de complementar a renda dando aulas particulares.  

 Por influência de um professor da graduação2, em 2002, matriculei-me num 

curso de especialização em Educação Matemática no Centro Universitário de Belo 

Horizonte (UNI-BH). Apesar da dificuldade de viajar mais de 300 quilômetros 

semanalmente, concluí o curso e me tornei especialista defendendo uma monografia 

que tratava de dificuldades para a aprendizagem de Matemática. 

 Depois disso, comecei a cursar uma segunda graduação – ciência da 

computação – numa instituição pública federal em Barbacena, mas fui obrigado a 

deixar o curso por incompatibilidade de horários. De qualquer forma, o pouco que 

aprendi em dois períodos do curso, me abriu um horizonte no sentido de alinhar 

tecnologia à educação. Passei a atuar sempre tentando coadunar essas duas 

vertentes e, em 2009, já professor do IFMG-OP, me inscrevi para participar do IV 

Encontro de Educação Matemática de Ouro Preto (EEMOP) procurando algum 

conhecimento sistematizado que me proporcionasse alinhar tecnologia à educação de 

forma fundamentada. Nesta ocasião, assistindo à uma mesa redonda me deparei com 

algo até então desconhecido para mim: Modelagem Matemática. Então comecei a ler 

sobre Modelagem e, em 2009, me candidatei a uma vaga em disciplina isolada para o 

                                                 
1
 Trataremos por IFMG-OP 

2
 Cursei Licenciatura em Matemática na UNIPAC-Barbacena me formando em dez/2000. 
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programa de mestrado profissional em Educação Matemática da Universidade Federal 

de Ouro Preto (UFOP). Aceito, cursei Modelos e Modelagem Matemática no segundo 

semestre de 2009 como aluno especial. Naquela ocasião, tive oportunidade de 

conhecer mais detalhadamente o Programa de Mestrado, entretanto resolvi não 

participar do processo de seleção para o mestrado visto que ainda estava me 

adaptando à vida em Ouro Preto e também ao novo trabalho. No primeiro semestre de 

2010 cursei outra disciplina eletiva (Ambientes Educacionais Informatizados) e agora, 

já instalado em Ouro Preto e no IFMG-OP, prestei concurso para ingressar, 

efetivamente, como mestrando do Programa de Mestrado Profissional em Educação 

Matemática da UFOP. 

 

Primeiros contatos com a modelagem matemática 

 

 Quando comecei a cursar a disciplina Modelos e Modelagem Matemática, tinha 

algum conhecimento sobre o assunto, mas, uma vez frequentando as aulas, foi 

possível notar uma diversidade de concepções e que a modelagem matemática 

tratava de um campo muito mais amplo do que eu pensava. A primeira percepção foi 

vislumbrar a modelagem como uma excelente ferramenta para dar sentido a conceitos 

que muitas vezes não são entendidos pelos alunos que prosseguem seus estudos 

sem compreendê-los. 

 A partir dessa ideia, realizei, junto com alunos de primeira série do Ensino 

Médio, uma atividade que envolvia modelagem matemática. O objetivo era que os 

estudantes atribuíssem / construíssem sentido ao conceito de domínio de função, e 

este objetivo foi alcançado com praticamente todos os alunos. Neste momento decidi 

que pesquisaria algo envolvendo modelagem matemática e abandonaria, 

definitivamente, a possibilidade de pesquisar, no mestrado, relações entre tecnologia e 

educação. 

 Já em 2010, fiquei sabendo de um problema que estava ocorrendo no IFMG-

OP: era grande o descontentamento e o índice de reprovação na disciplina 

Matemática do curso de Licenciatura em Geografia e durante uma viagem com alunos 

deste curso, em conversas informais, vários estudantes questionaram o fato de terem 

a disciplina Matemática em seu curso. Naquele momento, apesar de saber ser 

importante a disciplina de matemática, não consegui imaginar um argumento que 

fosse realmente forte a ponto de sensibilizá-los de tal importância pois palavras que 

soam como poesia pra mim podem não ter a mesma “beleza” para um estudante de 

Geografia. 
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 O destino da viajem era o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) em 

Cachoeira Paulista / SP e lá pude perceber o quanto de modelagem matemática há na 

Geografia. Era o argumento que eu precisava e esse foi o assunto da volta. Ora com 

os alunos, ora com o coordenador do curso eu tentava mostrar o que é e para que 

serve a modelagem matemática e acabei por citar uma frase de uma dissertação de 

mestrado que um professor do INPE me mostrou e anotei: 

 

A modelagem matemática juntamente com o sistema de informação 
geográfica tem se tornado primordial no planejamento ambiental, 
permitindo discutir e orientar as ações antrópicas no meio físico, 
possibilitando a maximização de seu uso e a minimização dos impactos 
sobre este. (SANTI, 2004). 

 

 Neste contexto, surgiu a proposta de eu lecionar Matemática para o curso de 

Geografia a partir do primeiro semestre de 2011 realizando atividades que envolviam 

modelagem matemática, objetivando motivar os estudantes e reduzir o alto índice de 

reprovação da disciplina. 

 

O Embrião da pesquisa 

 

 O início das aulas no mestrado coincidiu com o começo das aulas de 

Matemática do curso de Geografia, no IFMG-OP. Concomitante aos conhecimentos 

adquiridos na disciplina Modelos e Modelagem Matemática foi iniciada uma pesquisa 

acerca da concepção de modelagem matemática do orientador deste projeto. Juntos 

pensamos em algumas atividades envolvendo modelagem para serem realizadas com 

os alunos do curso de Geografia. 

 As primeiras atividades, extraídas de artigos, foram realizadas, como forma de 

piloto, com os alunos no primeiro semestre de 2011. Devido, entre outros fatores, aos 

resultados positivos, a coordenação do curso de Geografia, ainda solicitou que a 

disciplina fosse reofertada, extemporaneamente, para alunos concluintes do curso que 

não cursaram com aproveitamento quando estavam no primeiro período. Frente aos 

resultados positivos destas atividades e baseados em novas leituras, decidimos por 

ampliá-las. Essas novas atividades fazem parte desta pesquisa e serão apresentadas 

de forma detalhada mais adiante.  
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Introdução 

 Esta proposta de pesquisa consiste em utilizar a modelagem matemática sob a 

concepção de premissas e pressupostos apresentada por Bean (2009, 2012a e 

2012b) em uma atividade tipicamente associada à Geografia: a construção de mapas. 

 Esta pesquisa, ao abordar a construção de mapas, utiliza aspectos de 

modelagem matemática, em que entendemos por modelagem, seja na educação 

matemática, matemática aplicada ou qualquer outra área de atuação e conhecimento, 

como a construção de construtos conceituais por meio de adoção de premissas e a 

formulação de pressupostos (BEAN, 2009, 2012a, 2012b). Em casos quando a 

matemática está utilizada nessa construção, a modelagem está adjetivada com 

matemática, ou seja, está chamada modelagem matemática (BEAN, 2007). Enquanto 

modelos, independentemente do meio de sua construção, se a elaboração final do 

modelo é principalmente na linguagem matemática, o modelo se chama modelo 

matemático (BEAN, 2012b). Desta ótica, entendemos que uma atividade tipicamente 

associada à Geografia, a construção de mapas, se aproxima a modelagem e o mapa 

em si, é um modelo. 

            Vemos mapas como modelos das regiões mapeadas em que conceitos de 

geografia como densidade demográfica e escalas têm a matemática como uma das 

linguagens principais para sua expressão (por exemplo, com figuras geométricas para 

expressar densidade ou proporcionalidade para desenvolver escalas). Além disso, a 

modelagem matemática sob a concepção de premissas e pressupostos é coerente 

com a Geografia Crítica uma vez que entendemos mapas como construções 

subjetivas em que o mapeador concebe um determinado espaço em termos de 

aspectos e pressupostos que ele julga proveitosos para alcançar seus objetivos na 

construção do mapa. 

 Na proposta, acredita-se que, durante o processo de construção de mapas, 

estudantes têm a oportunidade de interrelacionar conhecimentos de Geografia e 

Matemática entre outros conhecimentos. 

 Diante disso, tem-se como hipótese de trabalho a contribuição de atividades de 

modelagem para o desenvolvimento e aprimoramento do pensamento crítico e criativo. 

Questão de investigação 

 A proposta deste trabalho é desenvolver atividades de modelagem envolvendo 

Matemática e Geografia com possibilidade de abranger a outras áreas do 

conhecimento, respondendo a seguinte questão:  
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Como a realização de atividades, envolvendo modelagem, que 

abordam as premissas e os pressupostos na construção de modelos, 

com encaminhamento subsidiado em uma abordagem crítica e 

criativa pode contribuir à estimulação da criticidade e da criatividade 

nos estudantes?  

  

Objetivos 

  Os objetivos desta pesquisa visam explorar a questão de investigação em três 

aspectos específicos: o desenvolvimento dos estudantes, o ambiente das atividades e 

subsídios para professores. 

Objetivos para os estudantes 

1) Compreender modelagem como construção de modelos por meio da adoção 

de premissas e formulação de pressupostos adequados aos seus objetivos, 

necessidades, interesses ou aspirações, 

 2) Desenvolver criticidade e criatividade na criação de modelos utilizando 

conhecimentos da matemática e da geografia por meio de atividades que estimulem 

estas habilidades; 

3) Desenvolver capacidade de argumentação frente a situações que exigem 

apresentação de modelo à crítica. 

Objetivos referentes ao ambiente das atividades educativas 

1) Promover um ambiente de discussão onde estudantes tenham a oportunidade 

de propor soluções distintas a um mesmo problema realçando as premissas 

assumidas, os aspectos levantados e os pressupostos formulados; 

2) Criar situações que possibilitem os estudantes trabalharem a modelagem em 

áreas distintas do conhecimento como a literatura e a geografia e também em relações 

sociais; 

3) Criar um ambiente que instigue o estudante a usar e desenvolver sua 

criticidade e criatividade na construção de modelos utilizando conhecimentos da 

matemática e da geografia. 

 

Objetivo em termos de subsídios para o professor (produto educacional) 

 Fornecer possibilidades e sugestões a professores que lecionam matemática 

em cursos superiores que não são da grande área de exatas (e não apenas 
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licenciatura em geografia), interessados em realizar atividades envolvendo modelos 

matemáticos, que partam situações problemas encontradas em vários campos da 

atividade humana, nas quais fatores de interesses, valores e subjetividade são 

desvelados ao examinar as premissas e os pressupostos que fundamentam a 

construção dos modelos. 

 

Estrutura da dissertação  

 Esta dissertação possui, além da apresentação e desta introdução, a 

fundamentação teórica em termos de Modelagem, Criticidade e Criatividade que se 

encontra no Capítulo 1. O Capítulo 1 começa tratando de modelagem de uma forma 

geral, em seguida aponta a Modelagem na Educação Matemática. Adiante estão as 

fundamentações para as concepções de modelo matemático e modelagem 

matemática assumidas na pesquisa. Na seção 2 do Capítulo 1, abordamos criticidade, 

nos fundamentando em ideias relativas à geografia crítica. Em seguida, 

apresentaremos as referências em relação à criatividade. No final do Capítulo 1, na 

seção 4, relacionaremos estes três elementos (modelagem, criticidade e criatividade) 

com o propósito de desenvolver uma compreensão para a condução da análise das 

atividades propostas. 

 No Capítulo 2, estão os procedimentos que nos balizaram durante o 

desenvolvimento da pesquisa e da realização das atividades além dos métodos de 

análise dos dados. No Capítulo 3, descrevemos a respeito da realização das 

atividades preliminares e final. No capítulo 3, também apresentamos os resultados da 

análise de duas atividades preliminares (atividades 4 e 5) e do trabalho final de dois 

grupos. Por fim, estarão as considerações finais, as referências os apêndices e o 

anexo. 
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Capítulo 1 - Modelagem, criticidade e criatividade 

 

No início dos estudos acerca de modelagem matemática na Educação 

Matemática, foi notada uma forte presença de alusões à criatividade (BASSANEZI, 

2009; BIEMBENGHUT e HEIN, 2007; CIFUENTES e NEGRELLI, 2009 e 2006; BEAN, 

2003). Também foram percebidas diversas referências à criticidade em modelagem 

matemática na Educação Matemática (ARAUJO, 2002, 2004 e 2009; SKOVSMOSE 

2001; e MELILLO, 2011) fatos estes condicionantes na escolha do referencial teórico 

sustentado em concepções de criticidade e criatividade. 

 O objetivo deste capítulo é apresentar a concepção de modelagem assumida 

neste estudo e desenvolver relações entre os papéis de criticidade e criatividade na 

construção de modelos. 

 Entendemos por modelagem matemática a construção de modelos 

matemáticos conforme as ideias de Bean (2007, 2009, 2012a e 2012b). Já o 

entendimento de criticidade utilizado para modelagem é apoiado nas ideias vinculadas 

à cartografia crítica e geografia crítica de Girard (2008), Moraes (2007), Seemann 

(2003), Lacoste (1988), Harley (1989) e Crampton e Kringer (2008). Ostrower (2008) e 

Vigotski (2012) fundamentarão o conceito de criatividade. Por fim, ao conceber 

modelagem como uma atividade que envolve criticidade e criatividade, explicitaremos 

com base nas óticas de criticidade e criatividade assumidas, possíveis subsídios que 

essas concepções podem oferecer para a construção de mapas enquanto a 

construção é concebida como modelagem.  

1.1 – Modelagem  

 Esta pesquisa tem como principal eixo a modelagem sob a ótica de premissas 

e pressupostos de Bean (2007, 2009, 2012a e 2012b) e para apresentar esta 

concepção, abordamos modelagem na educação matemática brasileira na subseção a 

seguir, onde apresentamos alguns aspectos históricos e duas vertentes gerais 

enquanto a modelagem no âmbito educacional especificando a vertente à qual este 

trabalho pertence. Na subseção seguinte, apresentamos a concepção de modelo 

matemático adotado nesta pesquisa para, em seguida, situarmos a concepção de 

modelagem adotada na pesquisa em termos de modelagem matemática como 

entendida por alguns autores nas quais a concepção adotada se aproxima. 
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1.1.1 Modelagem na Educação Matemática 

 A modelagem matemática em Educação Matemática teve sua origem na 

matemática aplicada. De acordo com o que Biembengut apresenta no artigo 30 Anos 

de Modelagem Matemática na Educação Brasileira: das propostas primeiras às 

propostas atuais, os precursores da modelagem matemática na Educação Matemática  

brasileira foram Aristides C. Barreto e Rodney Carlos Bassanezi.  

 

Aristides C. Barreto, pois, pelo que temos em registro, foi o primeiro 
a realizar experiências de modelagem na educação brasileira e, 
ainda, a representar o Brasil em congressos internacionais 
apresentando trabalhos sobre o tema, além de divulgar seus 
trabalhos em cursos de pós-graduação, artigos em revistas e anais 
de congressos e Rodney C. Bassanezi, um dos maiores 
disseminadores, em especial por meio dos cursos de formação 
continuada que ministrou e de pós-graduação de modelagem que 
coordenou em diversas instituições de quase todos estados 
brasileiros. (BIEMBEMGUT, 2009, p. 4) 

 

 Segundo Burak (2004), na década de 1980, um grupo de professores de Bio-

matemática, coordenados pelo professor Rodney Bassanezi, na Universidade 

Estadual de Campinas, desenvolveu atividades de modelagem matemática em 

estudos acerca de modelos de crescimento cancerígeno. Neste mesmo período, 

Bassanezi desenvolveu um trabalho de modelagem, numa disciplina de cálculo 

diferencial e integral, com estudantes do curso de Engenharia de Alimentos e obteve 

resultado satisfatório. 

 Desde aquele período, Bassanezi defende que a aplicação da matemática em 

situações da realidade pode levar o estudante a desenvolver gosto pela disciplina. 

Para Biembengut (2004, p. 12, grifo da autora), 

 

é possível que a questão - para que aprender matemática - advinda 
de estudantes e a dificuldade de muitos professores em respondê-la 
a partir de aplicações nas diversas áreas do conhecimento tenham 
contribuído para Bassanezi defender a modelagem como estratégia 
de ensino de matemática. 
 

 Bassanezi (2009, p. 15) ainda acrescenta que a modelagem matemática pode 

promover um modelo de ensino “menos alienado e mais comprometido com as 

realidades dos indivíduos e sociedades” e justamente por promover uma ligação entre 

a matemática e outras ciências, evita a reprodução “de modos de pensar estanques 

fracionados”. Nesta linha, o mesmo autor ainda destaca o papel multidisciplinar da 

modelagem e Biembengut e Hein (2007), por sua vez, levantam a possibilidade de 

generalização de resultados (modelos) que podem embasar aplicações e teorias 

diferentes. 
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 Ao objetivar uma abordagem de modelagem matemática no âmbito 

educacional que tem por foco a construção de modelos, podemos classificar os 

trabalhos em duas vertentes: 1) a construção de modelos matemáticos e 2) método de 

ensino/aprendizagem de matemática. Ambas as vertentes aproximam as experiências 

de Bassanezi a de outros autores que trabalham com a modelagem matemática na 

Educação Matemática (por exemplo, ALMEIDA; SILVA; VERTUAN, 2012). Mas vários 

são os autores que tendem a conceber a modelagem matemática mais para uma ou 

outra vertente. Este trabalho pertence à vertente de construção de modelos. 

Entretanto, é relevante destacar que, mesmo tratando modelagem matemática no 

âmbito educacional sob a vertente da construção de modelos, existe abertura para 

discorrer sobre o método de ensino/aprendizagem de matemática uma vez que a 

matemática utiliza a criação de modelos matemáticos.   

 Nas próximas seções, explicitamos alguns dos significados que atribuímos a 

modelos e modelagem matemática e como premissas e pressupostos serão utilizados 

para a construção de modelos. 

1.1.2 Modelo matemático 

 Para descrever a modelagem matemática é importante esclarecer o que está 

sendo concebido por modelo matemático. 

 Bassanezi (2009) descreve modelo como uma formalização por meio de um 

sistema artificial a partir da seleção de argumentos ou parâmetros considerados 

essenciais para explicar, entender ou agir sobre uma porção da realidade acerca da 

qual procura refletir. Em consonância com a concepção de Bassanezi (2009), 

Biembengut e Hein (2007, p.12) caracterizam modelo matemático como “um conjunto 

de símbolos e relações matemáticas que procura traduzir, de alguma forma, um 

fenômeno em questão ou problema de situação real”. 

 Em relação à caracterização de modelo proposta por Bassanezi, da seleção de 

argumentos ou parâmetros considerados essenciais3, quem faz a seleção é o 

modelador e este o faz de acordo com os objetivos que almeja alcançar. Ou seja, 

alguns aspectos serão incorporados ao modelo e outros não e isto leva a trabalhar 

com uma parte da realidade. Nesta mesma linha, Cifuentes e Negrelli (2006) 

entendem o modelo como uma representação parcial da realidade empírica e Almeida, 

Silva e Vertuan (2012, p. 13) caracterizam modelo como “uma representação 

                                                 
3
 Essencial no contexto de Bassanezi remete à ideia de que o modelo não deve ter tantas 

complicações, ou seja, deve ser desenvolvido com o mínimo de aspectos e relações que serve 
ao propósito. 
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simplificada da realidade sob a ótica daqueles que a investigam”. Estes últimos três 

autores também afirmam que 

um modelo matemático é um sistema conceitual, descritivo ou 
explicativo, expresso por meio de uma linguagem ou uma estrutura 
matemática e que tem por finalidade descrever ou explicar o 
comportamento de outro sistema, podendo mesmo permitir a realização 
de previsões sobre este outro sistema (ALMEIDA; SILVA; VERTUAN, 
2012, p. 13).  

 
 Para Bean (2012a, p. 5), um modelo matemático é 
 

uma construção simbólica expressa principalmente na linguagem 
matemática, que se refere a algumas relações consideradas pertinentes 
a uma situação, de modo que o modelo auxilie na interpretação, 
compreensão e/ou tomada de decisão concernente a tal situação ou em 
outras situações, nas quais se considere adequado aplicar o modelo. 

  

 Assim, concebemos modelo matemático, resultado esperado de uma 

modelagem matemática, como uma formalização, por meio construção simbólica 

expressa em linguagem matemática,  referente a uma situação que tem objetivos e 

conceitos especificados segundo interesses de seu autor permitindo interpretar, 

compreender e / ou tomar decisões acerca da situação. 

 

1.1.3 Modelagem matemática 

Na seção anterior, descrevemos o que entendemos por modelo matemático e 

começamos a entrar em algumas ideias relativas à modelagem matemática, que 

entendemos como a atividade de criar modelos matemáticos.  

A concepção de modelagem de Bean (2009, 2012a e 2012b) adotada como 

base nesta pesquisa será contextualizada e interpretada em relação a outras 

concepções com bases similares: Blum e Niss (1991) e Cifuentes e Negrelli (2006, 

2009 e 2012). Ao mesmo tempo, estas outras concepções serão apresentadas e 

interpretadas em ordem cronológica para situar a concepção de Bean, adotada nesta 

pesquisa.  

 Blum e Niss (1991, p. 39) usam os termos “modelagem ou construção de 

modelos para significar todo o processo que é conduzido a partir do problema original 

real para um modelo matemático”4. A concepção de modelagem adotada nessa 

pesquisa é similar a destes autores pois entendemos por modelagem matemática a 

construção de modelos matemáticos. Existem outras similaridades entre a concepção 

adotada nesta pesquisa e aquela de Blum e Niss (1991) que trataremos como a ideia 

                                                 
4
 Tradução nossa de “modelling or model building to mean the entire process leading from the 

original real problem situation to a mathematical model”. 
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de formulação de pressupostos para a construção de modelos e a adequação dos 

modelos aos interesses do modelador. Trataremos destes assuntos mais a frente.  

  De acordo com Blum e Niss (1991) o modelador5 parte de uma situação 

problema real que é tratada para chegar a um modelo real e, em seguida, este modelo 

real é matematizado obtendo-se, então, o modelo matemático. Segundo esses 

autores, para que a situação problema se permita tratar, ela “tem que ser simplificada, 

idealizada, estruturada, sujeita às condições e pressupostos apropriados, e ser mais 

adequada aos interesses do ‘modelador’”6 (Blum e Niss, 1991, p. 38).  Depois que a 

situação é tratada, pautada nos pressupostos e interesses dos modeladores, temos o 

que os autores chamam de modelo real. O modelo real mantém características 

essenciais da situação original mas, por outro lado,  permite uma abordagem com 

meios matemáticos. Ou seja, o “modelo real” tem que ser matematizado de tal forma 

que os dados, conceitos, relações, condições pressupostas devem ser conceituados 

matematicamente. 

 O modelo real mantém características da situação que correspondem a 

“elementos básicos” da situação original e a relação entre estes elementos, que 

também são elementos básicos. Interpretamos que a matematização consiste em 

transformar o modelo real num modelo matemático qualificando os aspectos julgados 

proveitosos / úteis de forma a serem tratáveis na linguagem matemática e o ser de 

acordo com os interesses e objetivos dos modeladores. 

Blum e Niss (1991) ainda destacam que a situação problema deve ser “tratada” 

para chegarmos ao modelo real e isto não é simplesmente criar uma imagem de uma 

parte da situação pré-existente. De acordo com os autores, modelar é estruturar e criar 

uma parte da realidade que remete aos conhecimentos, intenções e interesses do 

modelador. Esta concepção está de acordo com a concepção utilizada nesta pesquisa 

pois, de acordo com Bean (2009, p. 90) 

 
modelagem (sem o adjetivo matemática) remete a objetivos, premissas e 
pressupostos na conceituação da realidade. É uma atividade distintiva, 
pois envolve o recorte e a construção conceitual de um isolado da 
realidade. 

 
Cifuentes e Negrelli (2009) apresentam uma concepção semelhante à 

apresentada por Bean (2009). Segundo eles, para criar um modelo, o modelador deve 

                                                 
5
 Blum e Niss (1991) não utilizam o termo modelador. Ao invés disso, usam solucionador de 

problemas (“problem solver”) que, na concepção dos autores, é o responsável por lidar com o 
problema na tentativa de resolvê-lo. Entendemos que a tradução de “problem solver” por 
“modelador”, não alteram os significados das ideias dos autores.  
6
 Tradução nossa de “This situation has to be simplified, idealized, structured, subjected to 

appropriate conditions and assumptions, and to be made more precise by the "problem solver" 
according to his/her interests.” 
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antes, construir uma pseudorrealidade7 que “é um recorte de uma situação da 

realidade inicial, propiciado pela elaboração de hipóteses e aproximações 

simplificadoras a partir do qual se formulará o problema” (p. 7). Os autores colocam 

em relevo que as hipóteses e aproximações simplificadoras são elaboradas 

geralmente baseadas na intuição do modelador.  

 O recorte da realidade / situação a que Cifuentes e Negrelli (2009) se referem, 

que é construído pelo modelador, já possui um olhar crítico sobre a situação a ser 

modelada. Este recorte é o que Bean (2009) chama de isolado. Para este autor, o 

cerne da modelagem está no “recorte e na formulação de um isolado, ou seja, na 

conceitualização de um fenômeno com fundamento em premissas e pressupostos que 

remetem tanto ao fenômeno quanto aos objetivos do modelador” (Bean, 2009, p. 2). 

De acordo com Melillo e Bean (2011), premissa é uma teoria, um princípio ou 

uma ideia-guia que o modelador adota para nortear seu pensamento na modelagem. É 

comum que as premissas sejam adotadas de acordo com os costumes e valores do 

modelador e muitas vezes as premissas são adotadas sem que o modelador esteja 

ciente disso, por conceber situações dentro de um esquema padrão. Por exemplo, 

quando questionamos sobre o destino do prêmio de loteria de um bilhete comprado 

conjuntamente entre duas pessoas, é comum pensar em como repartir o dinheiro entre 

os apostadores premiados e não em doar o prêmio para uma instituição de caridade. 

Agimos dessa forma porque sempre foi assim, ou seja, sempre que apostadores 

ganham na loteria, o prêmio é dividido entre elas. 

Premissas fazem parte da forma de entendimento global de um problema. O 

modelador, ao adotar premissas, estabelece as diretrizes gerais para a modelagem. 

Por isto, se forem adotadas premissas diferentes, a modelagem, se fundamentará em 

bases diferentes no que se refere à conceituação e entendimentos dos modeladores e, 

assim, o processo será diferente.  

 Enquanto a premissa é uma afirmação mais global, o pressuposto refere-se a 

algo mais específico, ou seja, à situação a ser modelada. De acordo com Bean (2007, 

2012a) um pressuposto é formulado em consonância com a situação que inclui os 

interesses dos modeladores objetivando a construção do modelo. Os modeladores 

não têm pretensão de comprovar ou validar os pressupostos, sendo que não é 

incomum que esses são proposições que contrariam o que os modeladores entendem 

para realidade8, entretanto os pressupostos não devem contrariar as premissas.  

                                                 
7 O termo pseudorrealidade é usado por Cifuentes e Negrelli (2012). Antes disto, por exemplo 
Cifuentes e Negrelli (2006 e 2009), os autores utilizavam o termo realidade intermediária. 
8
 Por exemplo quando Galileu propôs o modelo da queda livre, desconsiderou o atrito com o ar. 

Mesmo sabendo que existia o atrito e que este interfere na queda dos corpos, optou por 
desconsiderá-lo uma vez que o modelo sem este aspecto atendia às suas necessidades.  
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Uma única premissa pode levar à formulação de pressupostos diferentes 

(Melillo, 2011, p. 43), mas pressupostos distintos podem, em algumas situações, levar 

a modelos semelhantes. Melillo (2011) exemplifica esta situação ao apresentar as 

opções de um empresário que pretende abrir um bar numa cidade com clima quente. 

O empresário analisa como será a climatização no interior do bar, assim, a 

temperatura interna do estabelecimento é um aspecto a ser considerado. Assim como 

a temperatura é um aspecto, existem outros que poderiam ser considerados como, por 

exemplo, a cor das paredes, o modelo dos móveis, a localização das cadeiras, do 

balcão, dos banheiros ou das geladeiras. Os aspectos são aqueles elementos que 

variando, podem influenciar a situação. No caso do aspecto climatização do interior do 

bar, uma temperatura mais baixa pode atrair mais clientes devido, por exemplo, ao 

conforto que isto proporciona num lugar de clima mais quente. Entretanto, a 

temperatura interior mais elevada pode aumentar o consumo de bebidas entre os 

fregueses que desejam se refrescar. Assim, percebemos que o aspecto (temperatura) 

foi conceituado de formas distintas (pressupostos distintos, e assim, diferentes 

modelos de ambientação do bar), mas sob a mesma ideia-guia: obter maior 

rendimento maior no negócio. São pressupostos diferentes a partir da mesma 

premissa. 

 Como a concepção de modelagem adotada na pesquisa é de Bean (2007, 

2009, 2012a, 2012b), entramos em mais detalhes para ilustrar como as atividades na 

pesquisa foram concebidas, conduzidas e analisadas.  

 Outro exemplo que ilustra como as noções de premissa e pressuposto são 

utilizadas na modelagem é o do destino de um prêmio de um bilhete lotérico adquirido, 

em conjunto por duas pessoas. Esta situação foi apresentada por Peled e Bassan-

Cincinatus (2005 apud BEAN, 2009, p. 92) e adaptada por Bean (2009). Na situação, 

as duas pessoas ganharam um prêmio de R$40,00 por um bilhete custando R$5,00 no 

ato da compra. Uma das pessoas arriscou R$2,00 e a outra R$3,00. A problemática 

centra na questão a respeito do que os dois amigos devem fazer com o prêmio. Se 

partir da premissa que o prêmio deve ser compartilhado entre os apostadores, uma 

variedade de aspectos para desenvolver e justificar uma maneira de repartir o dinheiro 

podem ser consideradas. Por exemplo, e o que é mais comum, pode levar em 

consideração o valor que cada um arriscou (aspecto) para a construção de um modelo 

de repartição. Ainda assim, tem que qualificar este aspecto que é o pressuposto 

(MELILLO e BEAN, 2011). Por exemplo, pode ser argumentado que quem arriscou o 

maior valor deve receber a maior parte dos R$40,00. Embora a matematização já 

tenha começado (comparação de grandezas), essa pode ser refinada, por exemplo, 

utilizando proporcionalidade, um método de repartição também muito comum e 
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socialmente aceita. No caso de proporcionalidade em relação aos valores arriscados 

(R$2,00 e R$3,00), a divisão seria baseada nesses valores e uma das pessoas ficaria 

com R$16,00 e outra com R$24,00. A diferença de R$8,00 pode ser considerada 

pequena e talvez nenhum dos dois apostadores se preocuparia em questionar este 

modelo de repartição. 

 Entretanto, se o prêmio for um valor mais elevado, por exemplo, R$40.000,00,  

o pressuposto que diz que a pessoa que arriscou o maior valor deve receber a maior 

parte do prêmio pode ser questionado. E, ainda mais discutível, pode ser a 

matematização em termos de proporcionalidade: uma das pessoas ficaria com 

R$16.000,00 e a outra com R$24.000,00. Agora, a diferença de R$8.000,00 pode ser 

considerada significativa em relação aos valores apostados.  Neste contexto, em que o 

valor do prêmio é significativo, a adequação da proporcionalidade como 

matematização, pode ser questionada frente aos valores arriscados pelos apostadores 

Há também a possibilidade, com a mesma premissa de que o prêmio deve ser 

compartilhado entre os apostadores, que a diferença em relação aos valores 

apostados seja desprezada tomando a amizade como um aspecto a ser considerado. 

Assim, o modelo de repartição do prêmio em partes iguais pode ser mais adequado ao 

contexto de uma grande amizade entre os apostadores. 

Vale dizer no entanto, que outras premissas podem ser assumidas. Um 

exemplo seria a de que o que é recebido sem esforço deve ser aplicado para o bem 

comum. Partindo desta ideia, o prêmio pode ir para alguma entidade social como uma 

instituição de caridade. A partir daí, não se pensa em como o prêmio deve ser dividido 

entre os amigos, a discussão poderia ser, por exemplo, qual dos dois deve escolher a 

instituição ou instituições de caridade – decisões voltadas a experiências pessoais e 

familiares. 

Como afirma Bean (2012b, p. 06), “Uma premissa [...] é uma teoria, princípio ou 

ideia-guia que direciona o pensamento em termos de como conceber ou enxergar a 

situação e/ou o que considerar na construção” do modelo.  

Melillo (2011, p. 42-43) aponta que “[...] modelos criados por modelagem são 

baseados em objetivos, interesses e valores – mutáveis, histórica e culturalmente, ao 

passo das mudanças em nosso mundo [...]”. Um exemplo disso é o modelo galileano 

de queda livre. Este modelo não suporta explicar como o pára-quedas funciona uma 

vez que desconsidera o atrito do ar. A fim de explicar esta situação, existe outro 

modelo introduzindo o conceito de velocidade terminal. Trata-se de um modelo 

diferente do modelo galileano. Neste novo modelo, foi acrescentando o aspecto 

velocidade terminal e com isso pode explicar, por exemplo, o salto de um pára-

quedista. 
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Desta forma, entendemos que esses construtos conceituais de comunidades 

que servem às necessidades, aos interesses e às aspirações humanas, evoluem e 

possuem vigência de acordo com sua utilidade nas atividades da comunidade. 

Quando se torna evidente que os modelos vigentes já não mais satisfazem as 

expectativas da comunidade ou um grupo significativo de membros da comunidade, 

podem surgir novos pressupostos com o intuito de adequar o modelo às novas 

expectativas ou condições. Estes novos pressupostos formulados podem partir da 

mesma  premissa ou de uma premissa nova. Em ambos os casos (partindo de uma 

nova premissa da mesma premissa) um novo modelo é criado para atender aos 

objetivos da comunidade. 

Modelagem em termos de premissas e pressupostos (BEAN, 2012a e 2012b) 

focaliza tanto o contexto da atividade de modelar como também a subjetividade e 

objetivos do modelador numa determinada situação em que ele procura-se conceituar 

certos aspectos levando em consideração tanto a situação quanto interesses próprios. 

Assim, modelar é criar um conceito acerca de um fenômeno baseado em premissas 

assumidas pelos modeladores e em pressupostos formulados.  

Na modelagem, os modeladores trabalham com uma quantidade limitada de 

aspectos e relações entre eles muitas vezes objetivando simplificar o trabalho dentro 

de seus interesses e objetivos. Assim, o modelador isola alguns aspectos da situação 

a ser modelada para, então, formular os pressupostos (Bean, 2012b). Devido a isto, 

consideramos que o cerne da modelagem encontra-se na elaboração do isolado, isto 

é, na conceitualização de um fenômeno com fundamento na adoção de premissas e 

na formulação de pressupostos de acordo com os objetivos e interesses do 

modelador. Entretanto, é relevante considerar que os modelos não remetem somente 

aos interesses e objetivos do modelador. Ao elaborar o isolado e formular os 

pressupostos, nem sempre o modelador o consegue  como pretende “devido ao fato 

de que o mundo também é um agente ativo e fará sua própria crítica sobre as 

conceituações dos modeladores” (BEAN, 2012b, p. 13) 

A modelagem, em termos de premissas e pressupostos, fundamenta o 

desenvolvimento deste trabalho e a criticidade e a criatividade se referem às 

premissas e aos pressupostos. Na sequência, serão apresentadas as concepções de 

criticidade e criatividade adotadas na pesquisa. Vale lembrar que acerca de criticidade 

Girardi (2011; 2008), Crampton e Kringer (2008), Moraes (2007) e Lacoste (1988) são 

aportes escolhidos por trabalharem em contextos vinculados à geografia. Optamos por 

criticidade como concebida na geografia uma vez que a nossa pesquisa está sendo 

realizada em uma turma de Licenciatura em Geografia e as principais atividades de 
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campo voltadas à construção de mapas. Depois, apresentamos nossa acepção a 

respeito de criatividade sob a ótica de Ostrower (2010) e Vigostski (2010). 

 

1.2 Criticidade 

A adoção da ótica de Geografia Crítica para desenvolver uma compreensão de 

criticidade é devido à possibilidade de aproximar a proposta à realidade vivida pelos 

alunos no curso em que estão matriculados. De acordo com Moraes (2007), a 

Geografia Crítica possui grande ênfase na crítica social (miséria, fome, violência). As 

críticas neste campo referem-se à ordem dominadora e às informações passadas por 

uma única fonte. A crítica também pode apresentar um viés de denúncia. Por exemplo, 

Moraes (2007) cita dois trabalhos: Geografia da Fome, de Josué de Castro e a 

Geografia do Subdesenvolvimento, de Yves Lacoste, que, apesar de tratarem de 

críticas sociais, “apresentavam realidades tão contraditórias, que sua simples 

descrição adquiria uma força considerável de denúncia, fazendo da Geografia um 

instrumento de ação política” (MORAES, 2007, p. 124) e estes textos não iam além da 

proposta regional.  

 Segundo Crampton (2008, p. 86), 

 

Uma crítica não é um projeto para encontrar falhas, mas o exame dos 
pressupostos de um campo do conhecimento. Seu propósito é entender 
e sugerir alternativas para as categorias de conhecimento que usamos. 
Essas categorias (i.e., pressupostos e noções familiares) moldam o 
conhecimento tanto quanto o possibilitam. 

 

Partindo de novas premissas e / ou formulando pressupostos diferentes dos já 

existentes, é possível modificar a realidade existente no que diz respeito, por exemplo, 

às relações interpessoais ou à forma como as situações são tratadas. Crampton 

(2008) ainda completa que “as críticas não visam escapar às categorias, mas antes 

mostrar como elas surgem e quais outras possibilidades existem” (p. 87). Desta forma, 

“o designativo de crítica, diz respeito, principalmente, a uma postura frente à realidade, 

frente à ordem constituída” (MORAES, 2007, p. 119). Neste sentido, os críticos são 

aqueles que se posicionam por uma transformação da realidade social, pensando o 

seu saber como uma arma desse processo.  

 O nosso objetivo, ao pesquisar e discutir “criticidade” é buscar formas de 

proporcionar aos estudantes, o desenvolvimento e a expressão de um senso crítico 

que os permitam agir de forma crítica sobre o espaço buscando melhores condições 

de vida e de trabalho. 



41 

 Segundo Moraes (2007), “os geógrafos críticos, [...] buscam uma geografia 

mais generosa e um espaço mais justo, que seja organizado em função dos interesses 

dos homens” (p.132).  

 A respeito da construção de mapas, Seeman (2003, p. 24) diz o seguinte:  

 

Mapas não são produtos neutros, mas criações humanas 
responsáveis pela construção de imagens do mundo, que precisam 
ser interpretadas dentro do contexto da sua própria sociedade, 
levando-se em conta as suas condições socioculturais e econômico-
políticas. Para esta finalidade, a leitura das representações 
cartográficas não pode se restringir às aparências e formas, mas 
deve revelar também os significados e o simbolismo que os mapas 
transmitem. 

 

 Como os mapas são representações carregadas de informações que 

possibilitam moldar o conhecimento, buscamos, por meio deles, proporcionar aos 

estudantes a oportunidade de criar uma imagem de mundo.  

Mapas e criticidade  

Assim como muitas vezes os modelos matemáticos são vistos como algo 

pronto e acabado, que reflete de maneira imparcial a realidade, segundo Seemann 

(2003, p.25), “por muito tempo, os mapas foram vistos como representações objetivas 

da realidade”, até mesmo por serem construídos seguindo regras de medição e 

observação sistemáticas que aparentemente os tornam livres de valores e arbítrios. 

Esta visão do mapa o apresentava como uma realidade indubitável, que teoricamente 

era apoiada num poder tecnológico capaz de produzir informações cada vez mais 

precisas e indiscutíveis, por vezes avalizadas por autoridades. Harley (1989) critica 

esta visão ao levantar questões acerca da interpretação da natureza cartográfica. 

Segundo ele, pouco se discutia acerca de como os mapas eram construídos atribuindo 

a eles e aos mapeadores características científicas e objetivas. Para o autor é natural 

que os cartógrafos tentassem manter esta ótica pois assim, manteriam também a 

credibilidade em relação aos seus trabalhos. Por outro lado, para os não cartógrafos, 

consumidores de mapas, é relevante "partir da premissa de que a cartografia 

raramente é o que cartógrafos dizem que é"9 (HARLEY, 1989, p. 1). 

 Alguns pesquisadores insatisfeitos com a perspectiva positivista e influenciados 

por Harley, começaram a colocar em discussão que “o mapa não seria a realidade, 

mas ele ajudaria a criar ‘realidades’” (SEEMANN, 2003, p.25). Lacoste (1988, p. 37) 

mostra que isto já era percebido por governos quando aponta que  “em numerosos 

                                                 
9
 Tradução nossa de "to begin from the premise that cartography is seldom what cartographers 

say it is." 
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Estados, a geografia é claramente percebida como um saber estratégico, e os mapas, 

assim como a documentação estatística, que dá uma representação precisa do país, 

são reservados à minoria dirigente “ e um exemplo é dado pelo próprio Lacoste (1988). 

Segundo ele, na antiga União Soviética, os alunos desenvolviam suas técnicas 

estudando em cartas (mapas) fictícias. O governo não permitia que chegassem às 

escolas / universidades cartas detalhadas e de grande escala sob o argumento de 

segurança em relação às ameaças externas. Entretanto estas justificativas eram 

bastante questionáveis uma vez que diversos outros países já possuíam tecnologia 

(de satélites, por exemplo) para confeccionarem seus próprios mapas. Ainda segundo 

Lacoste, sabe-se hoje que a principal precaução era justamente por causa das 

ameaças internas, pois desconhecendo a realidade do país, haveria menor 

probabilidade de a população ir contra o governo. O autor ainda acrescenta que em 

outros países ditos democráticos, a população em geral tem acesso livre às cartas 

entretanto o fato de, na maioria dos casos, terem pouco interesse no assunto, as 

impedia de ler e interpretar dados relevantes registrados: “cartas para quem não 

aprendeu a lê-las e utilizá-las, sem dúvida não têm qualquer sentido, como não teria 

uma página escrita para quem não aprendeu a ler” (Lacoste, 1988, p. 38). 

 Seemann (2003, p. 24) apresenta outro viés da cartografia crítica. O autor 

destaca que,  

como outros sistemas deste gênero (microscópio, telescópio, raio-x etc.), 
os mapas são uma forma de ver permitindo a visão através de suas 
representações, o que inclui também todas as possíveis distorções, 
deformações, generalizações, simplificações e falsificações 
 

e completa que “seja quem for o autor, (governo, empresa mineradora, associação de 

moradores etc.) o mapa sempre vai ter as marcas pessoais de quem o cria ou 

encomenda”. 

 De acordo com Harley (1989, p.3) 

 

começamos a aprender que os fatos cartográficos são apenas fatos 
dentro de uma perspectiva cultural específica. Nós começamos a 
entender que mapas, assim como a arte, longe de serem 'uma abertura 
transparente para o mundo', são 'uma forma humana particular ... de 
olhar o mundo' (BLOCKER apud  HARLEY, 1989, p. 3) 

10
. 

 

 Esta concepção é exemplificada por Seemann (2003) e por Girardi (2008). 

Seemann (2003) que apresentam dois exemplos que chama de “Cartografia crítica na 

prática”. O primeiro exemplo são os mapas turísticos. O autor cita que, por vezes 

encomendados por secretarias estaduais de turismo ou outros órgãos oficiais e 

                                                 
10

 Tradução nossa de "we begin to learn that cartographic facts are only facts within a specific 
cultural perspective. We start to understand how maps, like art, far from being 'a transparent 
opening to the world,' are but 'a particular human way … of looking at the world.'" 
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comumente distribuídos em feiras, aeroportos ou rodoviárias, estes mapas destacam 

com ícones grandes e coloridos, os pontos turísticos ou de lazer. Os lugares 

desprezados no mapa e sem identificação como comunidades carentes e / ou regiões 

pouco seguras são camuflados com uma única cor, geralmente parecida com as 

matas fechadas que as cidades apresentam. O segundo exemplo do autor é um Atlas 

Mundial para Crianças que usa desenhos naturalizados para representar continentes e 

países: ao lado da América do Sul, no litoral do Brasil, há um grande sol. Alguns 

continentes são habitados exclusivamente por animais.  

 Girardi (2008) fornece um exemplo de uma situação em que o mapa é imbuído 

de um discurso que deve ser lido nas suas entrelinhas. No mapa intitulado República 

Unida da Soja, “o discurso geopolítico apresentado é claro: nele o capital se sobrepõe 

aos países e atua de forma intimidadora aos governos” (GIRARDI, 2008, p. 63). 

 

 

Figura 1: A república da Soja (EVIA, 2006 apud GIRARDI, 2008, p.63) 

 

O mapa da figura 1 ilustra uma região chamada de “República” que ignora 

limites territoriais de países e não faz relação nenhuma com a divisão política. É 

possível notar um discurso direcionado ao agronegócio propondo uma monocultura 

dependente das sementes produzidas pela empresa que encomendou o mapa. 

“A elaboração de um mapa não é gratuita, ela se dá a partir de uma demanda, 

de um objetivo definido por seu autor” (GIRARDI, p. 63) cuja construção remete aos 

pressupostos formulados a fim de atender a este objetivo. “A função alusiva e 

propagandista do mapa não é segredo” (GIRARDI, 2008, p. 55), assim, fica subtendido 

o não positivismo do mapa e, tal como um modelo, o mapa atende aos interesses do 

mapeador. Segundo Harley (1989, p. 11),  
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Os passos em fazer um mapa - omissão, seleção, simplificação, classificação, 
a criação de hierarquias, e "simbolização" - são todos retóricas inerentes. Em 
suas intenções, tanto quanto em suas aplicações eles significam finalidade 
humana subjetiva, em vez de mostrar o funcionamento de alguns fatos, a 
liberdade de manobra retórica na cartografia é considerável "lei fundamental da 
generalização cartográfica.": O cartógrafo simplesmente omite as 
características do mundo que estão fora do propósito do discurso imediato. Até 
agora não há limites para as variedades de mapas que foram desenvolvidas 
historicamente em resposta a diferentes propósitos e argumentos, visando a 
diferentes objetivos retóricos, e que contém diferentes hipóteses sobre o que é 
a prática cartográfica.

11
 

 

 Com este entendimento da construção de mapas é possível se posicionar de 

forma crítica à concepção do mapa como objetivo e inquestionável. “Como produto 

intelectual, o mapa carrega a intencionalidade do seu autor” (GIRARDI, 2011, p. 09).   

Girardi, ao evidenciar o que Lacoste aponta quando destaca mapa como 

instrumento de dominação, coloca em relevo que "a mesma característica do mapa 

que permite seu uso como instrumento de dominação também pode permitir seu uso 

como instrumento de libertação" (GIRARDI, 2011, p.05). Por sua vez, Vessentini 

aponta no prefácio da obra de Lacoste (1988, p. 7), 

 
a atitude crítica implica em repropor, recriar a interrogação, pois não há 
uma pergunta que resida em nós e uma resposta que resida nas coisas: 
a solução está também em nós e o problema reside também nas coisas. 
Há algo da natureza da interrogação que se transfere para a resposta.  

 

 Para fazer uma nova proposta e criar uma nova questão, o aluno deve ser 

criativo. Assim, a criatividade é uma característica essencial do cidadão crítico que se 

propõe a apontar não só os problemas mas também a apresentar as soluções. 

  

1.3 Criatividade 

Nos tempos primitivos, os homens utilizavam o escambo12 como forma de 

negócio. Com o passar dos tempos, alguém resolveu criar moedas que podiam ser 

trocadas por qualquer coisa. Era a criação do dinheiro. Com o passar dos anos, 

alguém resolveu substituir as pesadas e desajeitadas moedas por cédulas de papel. 

                                                 
11

 Tradução nossa de "The steps in making a map – selection, omission, simplification, 
classification, the creation of hierarchies, and “symbolization” – are all inherently rhetorical. In 
their intentions as much as in their applications they signify subjective human purpose rather 
than reciprocating the workings of some “fundamental law of cartographic generalization.” 
Indeed, the freedom of rhetorical maneuver in cartography is considerable: the mapmaker 
merely omits those features of the world that lei outside the purpose of the immediate 
discourse. There have been no limits to the varieties of maps that have been developed 
historically in response to different purposes and arguments, aiming at different rhetorical goals, 
and embodying different assumptions about what is sound cartographic practice." 
12

 Troca de mercadoria ou serviço sem o uso de moeda. 
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Mais tarde vieram cédulas que podiam ter qualquer valor, bastava o emissor escrever 

nelas o quanto valiam: eram os cheques. Mais recentemente, foram criados cartões 

magnéticos que vieram para substituir os cheques por serem mais ágeis, práticos e 

seguros (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2012). Qual será a próxima invenção das 

mentes criativas que mudarão nossa forma de recompensar as outras pessoas pelos 

seus bens ou serviços num negócio?  

 No parágrafo acima foi apresentada, em forma resumida, a história das formas 

de trocas e a construção do dinheiro como conhecemos hoje. A situação que mostra a 

passagem por diversos momentos de criação. A criatividade mostra-se presente em 

diversas atividades socioculturais, inclusive na modelagem. 

  Adiante, delinearemos o que entendemos por criatividade apontando que a 

criatividade é uma característica própria do ser humano e que é essencial que ela seja 

desenvolvida.  

1.3.1 A caracterização da criatividade 

Seabra (2008) caracteriza criatividade como a capacidade que temos de 

produzir ideias, gerar reestruturações e objetos artísticos novos e originais, fazer 

descobertas e invenções que são aceitas pelos especialistas como elementos valiosos 

no domínio da tecnologia e da Arte. Uma atividade caracterizada como criativa não 

consegue escapar da análise dos especialistas (por exemplo, críticos de arte, 

acadêmicos ou cientistas). Ainda segundo Seabra (2008, p. 6), são necessárias três 

características consideradas essenciais a uma atividade criativa: “ser original ou novo, 

ser útil ou interessante e refletir a marca do seu criador”.  

 Para Ostrower (2010) a criação consiste em compreender os fenômenos 

envolvidos em uma determinada situação e, por conseguinte, estabelecer relações, 

ordenações, configurações e significados. Isso destaca que “a criatividade é um 

potencial inerente ao homem, e a realização desse potencial uma de suas 

necessidades” (OSTROWER, 2010, p. 5). Acerca da compreensão de fenômenos e 

estabelecimento de novas relações, Vigotski (2010, p. 20) aponta que tudo aquilo que 

se imagina é construído a partir de elementos hauridos da realidade e presentes em 

experiências anteriores da pessoa. Vigotski (2010, p. 22) chama de “primeira e mais 

importante lei a que se subordina a atividade da imaginação” e formula a lei afirmando 

que “a atividade criadora da imaginação depende diretamente da riqueza e da 

diversidade da experiência anterior da pessoa, porque essa experiência constitui o 

material com que se criam as construções da fantasia” (VIGOTSKI, 2010, p. 22). 

 Diversos autores como Alencar e Fleitch (2003), Zanella et al. (2003), Vigotski 

(2010) e Moysés (1997) destacam que criatividade é uma característica que é 
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desenvolvida pelas pessoas com o passar do tempo e não um dom que nasce com 

alguns e se desenvolve por si só. “O sujeito é capaz de criar justamente a partir dos / 

nos encontros que estabelece com outros sujeitos” (ZANELLA, ROS,  REIS e 

FRANÇA, 2003 p. 144) e criando passa a conhecer algo novo, que acabou de ser 

criado e assim, “a criatividade, como entendemos, implica uma força crescente; ela se 

reabastece nos próprios processos através dos quais se realiza” (OSTROWER, 2010, 

p. 27). 

 Vigostki (2010, p. 14), ao descrever a criatividade, registra que 

 

o cérebro não é apenas um órgão que conserva e reproduz nossa 
experiência anterior, mas também o que combina e reelabora, de forma 
criadora, elementos da experiência anterior, erigindo novas situações e 
novo comportamento.  

 

A partir deste entendimento, “não se pode definir criatividade como um dom, como 

algo inerente ao sujeito, pois a possibilidade de criar resulta de um aprendizado que 

pode ocorrer ao longo da história de cada pessoa” (ZANELLA, et al., 2003 p. 144) e de 

acordo com Ostrower (2010, p. 132), 

 

ao indivíduo criativo torna-se possível dar forma aos fenômenos porque 
ele parte de uma coerência interior que absorve os múltiplos aspectos da 
realidade externa e interna, os contém e os compreende coerentemente, 
e os ordena em novas realidades significativas para o indivíduo.  
 

Ou seja, ao criar, a pessoa atribui novos significados às coisas que a cerca e, com 

isso, contribui para a criação de uma nova realidade. 

 “A natureza criativa do homem se elabora no contexto cultural. Todo indivíduo 

se desenvolve em uma realidade social, em cujas necessidades e valorações culturais 

se moldam os próprios valores de vida” (OSTROWER, 2010, p. 5). A partir disso, 

entendemos a criatividade como a articulação dos elementos a fim de formar algo 

novo e inovação passa pela escolha, dentre diversas alternativas que podem surgir, de 

quais elementos serão considerados e como serão considerados.  

1.3.2 Processo de criação 

De acordo com Flemming e Mello (2003), é mais fácil identificar uma pessoa 

criativa do que conceituar a criatividade e, ainda assim, quando tentamos isto, nos 

deparamos com situações onde uma determinada pessoa é criativa, por exemplo, para 

a música e não o é para tecnologia. Poucas pessoas são como Leonardo Da Vinci, 

exemplo de criador em diversas áreas como pintura, escultura e tecnologia, mas ao 
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ver produtos como criações dos indivíduos, “não podemos esquecer que o criador 

vivenciou um processo de criação” (FLEMMING e MELLO, 2003). 

 Ostrower (2010, p. 55 - 56) entende que existem momentos em que somos 

mais criativos e nestes momentos a nossa imaginação parece apreender com mais 

facilidade as sensações que o meio oferece atribuindo-lhes novos significados. Nestes 

momentos, a criatividade parece fluir com mais expressão. De qualquer modo, a 

criatividade faz parte da nossa vida e a todo instante, mesmo quando não queremos 

ou julgamos desnecessário, nossa sensibilidade é alimentada com as mais diversas 

emoções.  

 Nos processos criativos entram “tudo que o homem sabe, os conhecimentos, 

as conjecturas, as propostas, as dúvidas, tudo que ele pensa e imagina” 

(OSTROWER, 2010, p. 55). A utilização de todos estes elementos é que torna o 

indivíduo torna-se capaz de criar mais e mais. Segundo a autora, “o consciente 

racional nunca se desliga das atividades criadoras”, mas existem momentos mais 

inspiradores que outros. É importante destacar, no entanto, que o criar é um processo 

contínuo, uma vez que o subconsciente estrutura, a todo momento, os símbolos e 

formas que intuitivamente percebemos. Ainda segundo Ostrower (2010), o indivíduo 

deve estar aberto, a todo instante, à possibilidade de criar e não privar-se de 

momentos que podem ser valiosos no sentido de produzirem novas estruturas. Apesar 

de existirem momentos e situações em que a criatividade vai ser mais exigida, todos 

os instantes devem ser aproveitados. 

1.4 A criticidade e a criatividade na modelagem 

Para explicitar como a modelagem foi concebida como fundamentação do 

planejamento e realização da pesquisa de campo e como base para análise, 

abordaremos a relação entre modelagem, criticidade e criatividade. 

De acordo com Bean (2009) modelagem é a construção de modelos que 

remetem aos objetivos e interesses do modelador e esta construção é realizada a 

partir de premissas assumidas, aspectos considerados e pressupostos formulados. 

Assim, a modelagem é uma atividade crítica e criativa onde o modelador tem a 

oportunidade de se colocar diante de uma situação questionando-a (criticidade) e 

criando novas relações (criatividade) quando as relações vigentes já não mais 

atendem as suas expectativas, necessidades e ansiedades. 

 
 O processo de modelagem não se limita a produzir uma imagem 
simplificada de alguma parte de uma realidade pré-existente. Em vez 
disso, modelagem matemática cria e também estrutura um pedaço da 
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realidade, de acordo com os conhecimentos, intenções e interesses do 
modelador

13
( BLUM E NISS, 1991, p. 39).  

 

E essa concepção de recriação e mudança de conceituações está de acordo 

com BEAN (2007, p. 42-43) que afirma que a Modelagem 

 
reconceitualiza e muda a compreensão de fenômenos, ou transforma   o   
enfoque   desse   entendimento,   fundamentando-se   em   novas   
hipóteses, premissas ou recortes e transformando o modo como 
compreendemos e interagimos com o mundo, ou seja, transforma a 
realidade. 

 

Assim, a concepção de modelagem aqui adotada comunga com Ostrower 

(2010) e Vigotski (2010), quando apontam que criar é dar forma a algo novo.  

 Entendemos que, ao se criar um mapa por modelagem, o mapeador produz 

uma ideia a respeito do que ele está mapeando e com isso conceitua acerca da 

situação, (re)construindo o fenômeno. Quando um mapa é construído por modelagem, 

o mapeador adota premissas e / ou formula pressupostos distintos dos vigentes e, 

desta forma, o mapa / modelo pode ser usado para comunicar um entendimento 

referente a determinadas situações. Assim, ao conceber a modelagem como uma 

atividade que envolve criticidade e criatividade e o modelo como um construto 

conceitual de uma situação, podemos assumir que o mapa é um modelo uma vez que 

a construção de mapas pode ser concebida como modelagem.  

 Ao criar um novo modelo [/mapa], o modelador está agindo no sentido 

transformar a realidade em que vive (BEAN, 2007). Ao criar um mapa / modelo de uma 

região / situação, o modelador é obrigado a se posicionar diante daquela região / 

situação , analisar os aspectos envolvidos e assumir uma postura crítica no sentido de 

selecionar aspectos a serem considerados e como abordá-los. 

 Como afirma Ostrower (2010, p. 130), 

 

O adulto criativo altera o mundo que o cerca, o mundo físico e psíquico; 
em suas atividades produtivas ele acrescenta sempre algo em termos de 
informação em sobretudo, em termos de informação. Nessa sua atuação 
consciente e intencional, ele pode até transformar os referenciais da 
cultura [...] 
 

 Desta forma estará assumindo novas premissas e / ou formulando 

pressupostos diferentes daqueles em que se baseiam as ordenações já existentes. Ao 

acrescentar informações a algo criado, o homem está, de alguma forma, favorecendo 

                                                 
13

 Tradução nossa de “The modelling process does not merely yield a simplified but true image of some 

part of a pre-existing reality. Rather, mathematical modelling also structures and creates a piece of reality, 

dependent on knowledge, intentions and interests of the problem solver.” É relevante destacar que, para 

Blum e Niss, “problem solver” é mais abrangente que modelador, entretanto este termo se adapta melhor 

a esta pesquisa. 
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novas interpretações às situações / coisas. Se o que ele cria é, por exemplo, um 

mapa, ele está lançando o seu olhar para a região mapeada e esta nova 

representação com os novos elementos criados pelo mapeador pode oferecer, ao 

usuário deste mapa, perspectivas que provavelmente não eram perceptíveis antes. 

 Para ser entendido como uma modelagem de um novo mapa, o mapeador, no 

ato de propor outras versões, deve partir de premissas diferentes e / ou formular novos 

pressupostos, desconstruindo os modelos vigentes. Como afirma Harley (1989, p. 3), 

“desconstrução leva-nos a ler entre as linhas”14. Isto torna o indivíduo mais atento, 

mais capaz de extrair informações implícitas e assim dar novas interpretações a aquilo 

que absorve. Em outras palavras, torna o indivíduo mais crítico, o que implica em 

repropor, recriar outras premissas ou pelo menos formular novos pressupostos. A 

perspectiva de modelagem adotada nesta pesquisa é coerente com esta proposta 

quando consideramos que modelar é criar novos modelos mudando as premissas 

assumidas ou formulando pressupostos diferentes dos vigentes. Quando os modelos 

vigentes já não atendem mais nossos objetivos e interesses, é razão de questionar 

premissas e pressupostos. 

  

                                                 
14

 Tradução nossa de “deconstruction urges us to read between the lines”. 



50 



51 

Capítulo 2 – Métodos e procedimentos 

  

 Neste capítulo, abordamos a metodologia desta pesquisa, a forma de seleção 

da literatura, o papel das atividades-piloto e o planejamento das atividades de campo. 

 Na primeira seção, justificaremos a opção pela pesquisa qualitativa. Na seção 

seguinte, explicitamos como foram selecionadas as literaturas em termos de 

modelagem, criticidade e criatividade. Em seguida, na terceira seção, trataremos das 

atividades-piloto que foram realizadas com alunos do curso de Licenciatura em 

Geografia em dois semestres antes da realização das atividades de campo desta 

pesquisa. Por fim, na quarta seção e nas suas subseções, abordaremos sobre como 

foram planejadas as seis atividades realizadas com os alunos participantes da 

pesquisa. 

 

2.1 Pesquisa qualitativa 

 Conforme consta dos objetivos desta dissertação, a pesquisa visou a 

compreensão de ideias e o desenvolvimento da criticidade e criatividade por parte dos 

alunos ao construir modelos; a promoção de ambiente de discussão que permita tal 

desenvolvimento e ilustrar algumas possibilidades para a sala de aula para 

professores com interesse em modelagem matemática. 

 Segundo Alves-Mazzotti, “a principal característica das pesquisas qualitativas é 

o fato de que estas seguem a tradição ‘compreensiva’ ou interpretativa” (1998, p. 131). 

Admitem diversidade e flexibilidade, e assim “não admitem regras precisas, aplicáveis 

a uma ampla gama de casos” (ALVES-MAZZOTTI, 1998, p.147). Bogdan e Biklen 

(1994, p.84) ainda atestam a maleabilidade da pesquisa qualitativa quando apontam 

que “os investigadores qualitativos partem para um estudo munidos de seus 

conhecimentos e de sua experiência, com hipóteses formuladas com o único objetivo 

de serem modificadas e reformuladas à medida que vão avançando”. 

 Borba (2004, p. 2) partilha da mesma ideia apontando que a pesquisa 

qualitativa,  

prioriza procedimentos descritivos à medida em que sua visão de 
conhecimento explicitamente admite a interferência subjetiva, o 
conhecimento como compreensão que é sempre contingente, negociada 
e não é verdade rígida. 

   

 Estamos de acordo com Graneheim e Lundman (2004, p. 87) quando eles 

apontam que a pesquisa qualitativa deve ser vista “como uma contribuição para um 

debate ao invés da tentativa de encontrar um consenso”. 
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 Considerando que nossa investigação teve por intuito ser aberta a novas 

descobertas em situações de sala de aula que nem sempre são possíveis, a 

abordagem qualitativa se mostra como uma metodologia apropriada. 

2.2 Literatura  

 O nosso trabalho iniciou com um levantamento teórico-bibliográfico em livros, 

artigos, teses e dissertações que tratam de construção de modelos com intuito de 

situar o trabalho e nos apoiar para fundamentar o planejamento e a realização das 

atividades. Em termos de Modelagem, optamos por embasar em Bean (2006, 2009, 

2012a, 2012b) e outros pesquisadores (CIFUENTES e NEGRELLI (2006, 2009 e 

2012)) e BLUM e NISS (1991) que tem uma visão semelhante à nossa. A opção pela 

adoção da ótica de Geografia Crítica para desenvolver uma compreensão de 

criticidade é devida a possibilidade de aproximar a proposta à realidade vivida pelos 

alunos no curso em que estão matriculados. Os autores em quem nos embasamos 

(GIRARDI, 2008 e 2011; MORAES, 2007; SEEMANN, 2003; LACOSTE, 1988; 

HARLEY, 1989; e CRAMPTON e KRINGER, 2008) têm suas pesquisas em termos de 

Geografia Crítica. Por fim, no que diz respeito à Criatividade, encontramos 

fundamentos em Ostrower (2010) que, apesar de ter seu trabalho direcionado às 

artes, pode ser generalizável e Vigostsky (2010).  

 Apesar de esta seleção ter acontecido nos primeiros momentos da pesquisa, 

ela não teve um fim e a todo instante encontramos textos que nos auxiliaram no 

desenvolvimento desta pesquisa. Estes textos são, por sua maior parte, encontrados 

em citações dos textos lidos no levantamento. 

2.3 Atividades-piloto 

 Em meados de 2011, ao mesmo tempo que acontecia o levantamento 

bibliográfico, começamos, a preparar e realizar atividades-piloto.  

 As atividades-piloto foram realizadas com duas turmas do curso de 

Licenciatura em Geografia do IFMG-OP. Com a primeira turma, composta por alunos 

do 1º período admitidos para o primeiro semestre letivo de 2011, foram desenvolvidas 

atividades com tema livre de criação modelos de quaisquer problemas, ligados ou não 

à Geografia. Tínhamos o propósito de que os alunos apresentassem, para os colegas, 

situações problema relacionadas a assuntos de seus interesses e propusessem 

modelos para tais problemas. Durante as apresentações, foi observada uma tendência 

dos trabalhos à estatística descritiva como, por exemplo, o índice de criminalidade de 
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Ouro Preto nos últimos anos. Notamos, então, que seria necessário um 

direcionamento das atividades. 

 Com a segunda turma, formada por 4 alunos15 concluintes que ainda não 

tinham cursado com aproveitamento a disciplina Matemática, optou-se por direcionar o 

trabalho no sentido do desenvolvimento modelagem sob a ótica de premissas e 

pressupostos (BEAN, 2009). Nesta oportunidade, foi solicitado aos estudantes que 

construíssem mapas do campus onde estudavam. Durante o semestre, foram 

destacadas as ideias de premissas e pressupostos em exemplos de modelagem sob 

esta ótica. Entretanto, os mapas dos trabalhos realizados pelos alunos apresentavam 

uma planta-baixa do campus com legenda, título, escala e outros elementos técnicos 

da cartografia, mas não apontavam um “discurso” do mapeador. 

 Apesar de os dados obtidos nos pilotos não terem sido metodologicamente 

analisados para o desenvolvimento da pesquisa, foi percebida a necessidade de 

desenvolvimento de atividades preliminares à atividade final que servissem para 

clarificar as ideias de premissas, aspectos, pressupostos e matematização de acordo 

com a concepção de modelagem que estava sendo utilizada. 

2.4 Planejamento  

 Para a realização da pesquisa, foi planejada uma série de atividades para os 

estudantes do curso de Licenciatura em Geografia. O desenvolvimento dessas 

atividades pode ser dividido em duas partes diferentes: 1) cinco atividades 

preliminares; e 2) uma atividade final. 

 De acordo com o planejamento inicial, as atividades preliminares deveriam 

acontecer a partir da terceira semana de aula, sempre às terças-feiras e a atividade 

final seria apresentada aos estudantes, uma semana depois de realizada a última 

atividade preliminar e a socialização aconteceria na última semana de aula. 

 A turma do primeiro período de Licenciatura em Geografia tem aulas de 

Matemática às segundas-feiras de 21h às 22h40min e às terças-feiras de 19h às 

20h40min. Optou-se por realizar as atividades nas terças-feiras pois o professor-

pesquisador podia chegar mais cedo à sala e já preparar o ambiente para a pesquisa 

organizando as carteiras de acordo com a atividade e montando os equipamentos 

necessários como câmera filmadora para registro da realização das atividades, 

computador e data-show. 

                                                 
15

 Havia, em princípio, 18 alunos matriculados na disciplina No entanto apenas 4 cursaram. Os 
demais alegaram dificuldades quanto ao horário uma vez que a disciplina era ofertada fora do 
horário normal de aulas. 
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 Foram preparadas cinco situações a serem problematizadas para serem 

desenvolvidas em aula durante as atividades preliminares. O intuito destas atividades 

é promover a possibilidade de analisar situações, discutir e propor modelos e, em 

seguida apresentar aos demais colegas da sala. Para a atividade final, propusemos a 

construção de um mapa do campus do IFMG-OP, local onde os alunos estudam. 

2.4.1 Atividades preliminares 

 O objetivo da sequência de cinco atividades preliminares é desenvolver entre  

os alunos, significados para as noções de premissas e pressupostos em atividades de 

modelagem. As cinco atividades iniciais, foram desenvolvidas com o intuito de que os 

estudantes tivessem oportunidade de, ao analisar situações problema, a partir de 

premissas assumidas conscientemente ou não, pudessem discutir com seus colegas 

propostas de modelos. Para isso, deviam levantar aspectos considerados pertinentes 

à situação à luz dos objetivos. Em seguida, discutir como estes aspectos seriam 

qualificados na construção de modelos, ou seja, formular pressupostos. No caso de 

modelos matemáticos, a conceituação dos pressupostos deve estar aberta para a 

matematização.  

 Quatro das cinco atividades, preliminares podem ser consideradas como 

instigadoras da possibilidade de se fazer modelagem matemática16; e uma utiliza, ao 

invés da linguagem matemática, a língua portuguesa no contexto de uma fábula. Com 

exceção desta, todas as demais atividades foram pensadas para ser executadas por 

grupos de 5 a 7 alunos. 

  

Primeira atividade – Bilhete Lotérico  

 A primeira atividade, o “problema do prêmio de Loteria” aborda uma situação 

apresentada por Peled e Bassan-Cincinatus (2005 apud BEAN, 2009, p. 92) e 

adaptada por Bean.  

 Os alunos devem apresentar solução(ões) para o seguinte problema: “Dois 

amigos, Maria e José, compraram um bilhete de loteria juntos. Maria pagou R$ 3 e 

José R$ 2. O bilhete foi premiado com uma quantia de R$ 40. O que deve ser feito 

com o prêmio?” 17 

 Depois das discussões internas nos grupos, os modelos de destinação do 

prêmio devem ser apresentados aos colegas e discutidos. 

                                                 
16

 Essas atividades possibilitavam fazer modelagem matemática uma vez que os modelos 
podem ser expressos  em linguagem matemática. 
17

 A folha que foi entregue aos alunos com o enunciado do problema consta do Apêndice I. 
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Segunda atividade – A formiga e a cigarra  

 A segunda atividade, baseada em Bean (2007), consiste da apresentação de 

duas versões da fábula “A cigarra e a formiga”, uma de La Fontaine e outra de 

Monteiro Lobato, conforme visto abaixo. A tarefa exemplifica uma modelagem que não 

envolve linguagem matemática.  

A CIGARRA E A FORMIGA  
(La Fontaine) 
 
A cigarra, sem pensar em guardar,  

a cantar passou o verão.  

Eis que chega o inverno, e então,  

sem provisão na despensa,  

como saída, ela pensa  

em recorrer a uma amiga:  

sua vizinha, a formiga,  

pedindo a ela, emprestado,  

algum grão, qualquer bocado,   

até o bom tempo voltar.  

"Antes de agosto chegar,  

pode estar certa a senhora:  

pago com juros, sem mora."  

Obsequiosa, certamente,  

a formiga não seria.  

"Que fizeste até outro dia?"  

perguntou à imprevidente.  

"Eu cantava, sim, Senhora,  

noite e dia, sem tristeza."  

"Tu cantavas? Que beleza!  

Muito bem: pois dança agora..." 

 
Do livro Fábulas de La Fontaine, 
1992. 

A CIGARRA E A FORMIGA (A FORMIGA BOA)  
(Monteiro Lobato) 
 
Houve  uma  jovem  cigarra  que  tinha  o  costume  de  
chiar  ao  pé  do  formigueiro.  Só parava  quando  
cansadinha;  e  seu  divertimento  era  observar  as  
formigas  na  eterna faina de abastecer as tulhas.  
Mas  o  bom  tempo  afinal  passou  e vieram  as  
chuvas.  Os  animais  todos, arrepiados,  passavam  o  
dia  cochilando nas tocas.  
A  pobre  cigarra,  sem  abrigo  em  seu galhinho  seco  
e  metida  em  grandes apuros,  deliberou  socorrer-se  
de alguém.  
Manquitolando,  com  uma  asa  a arrastar, lá se dirigiu 
para o formigueiro.  
Bateu – tique, tique, tique...  
Aparece  uma  formiga  friorenta, embrulhada num 
xalinho de paina.  
- Que quer? – perguntou, examinando a triste mendiga 
suja de lama e a tossir.  
- Venho em busca  de agasalho. O mau tempo não 
cessa e eu...  
A formiga olhou-a de alto a baixo.  
-  E  que  fez  durante  o  bom  tempo  que não 
construí a sua casa?  
A  pobre  cigarra,  toda  tremendo, respondeu depois 
dum acesso de tosse.  
- Eu cantava, bem sabe...  
- Ah!... exclamou a formiga recordando-se. Era você 
então que cantava nessa árvore enquanto nós 
labutávamos para encher as tulhas?  
- Isso mesmo, era eu...  
- Pois entre, amiguinha! Nunca poderemos esquecer 
as boas horas que sua cantoria nos proporcionou. 
Aquele chiado nos distraía e aliviava o trabalho. 
Dizíamos sempre: que felicidade  ter  como  vizinha  
tão  gentil  cantora!  Entre,  amiga,  que  aqui  terá  
cama  e mesa durante todo o mau tempo.  
A cigarra entrou, sarou da tosse e voltou a ser a alegre 
cantora dos dias de sol. 

 
Do livro Fábulas, Monteiro Lobato, 1994. 

Quadro 1: Versões da Fábula “A CIGARRA E A FORMIGA” 
  

 As duas versões da fábula serão impressas numa folha sendo uma versão de 

cada lado. Metade dos alunos receberá a folha com a face contendo a versão de 

Fontaine voltada para cima e a outra metade verá, em princípio, a versão de Lobato. O 

objetivo é instigar percepções diferentes na hora de socializar as impressões acerca 

do texto. 
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 A instrução dada é que os alunos apenas leiam uma das fábulas e não virarem 

a folha. Os questionamentos sobre a atitude da formiga em relação ao pedido da 

cigarra virão depois. Diante das falas desencontradas (já que cada versão apresenta 

uma atitude diferente da formiga no final), é feito um convite para a ler a outra versão. 

 Finalmente os estudantes analisam possíveis premissas e pressupostos de 

cada texto mediante a possível intenção de cada autor ao escrevê-los. Observa-se 

com isso que premissas distintas podem levar a modelos diferentes.  

 

Terceira atividade – O homem que calculava  

 A terceira atividade trata de uma situação encontrada no livro “O Homem que 

Calculava”, de Malba Tahan: o pagamento de 8 pães com 8 moedas de ouro. (Malba 

Tahan, 2001). Esta situação foi analisada por Melillo (2011) sob a ótica de premissas e 

pressupostos de Bean (2007 e 2009). Após ler o texto em que o personagem Beremiz 

Samir apresenta soluções distintas (baseadas em pressupostos diferentes) para um 

mesmo problema, os alunos, divididos em grupos, serão convidados a propor outras 

soluções destacando os aspectos considerados e os pressupostos formulados em 

suas soluções. Ao final, as soluções devem ser discutidas com os demais colegas da 

sala. 

 

Quarta atividade – Distribuição de sementes  

 A quarta atividade trará o foco para questões sócio-econômicas e foi extraída 

de uma situação apresentada em Barbosa (2006, p. 294) e interpretada por Bean 

(2009, p. 11). É “o caso da distribuição das sementes”. O problema refere-se à uma 

discussão promovida por uma professora numa turma de 7ª série numa escola em 

Feira de Santana, interior da Bahia. A prefeitura desenvolveu um projeto de 

distribuição de sementes de feijão e milho aos agricultores. Como as famílias de 

muitos dos alunos eram beneficiárias do programa, a professora pensou que poderia 

ser de interesse da turma discutir o modelo de distribuição.  

 De modo semelhante, proporemos uma discussão procurando destacar 

modelagem num contexto sócio-econômico. Ao se deparar com um problema, os 

alunos discutem a solução ali apresentada além de propor outras soluções 

apresentando suas próprias premissas e seus pressupostos.  

 Por fim, há uma socialização entre toda a turma das ideias surgidas em cada 

grupo. 
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Quinta Atividade – Questão relacionada à conta de água 

 Na quinta atividade18, mais uma vez reunidos em grupos, os alunos serão 

convidados a discutir a divisão da conta de água em um condomínio. Esta atividade 

tem por objetivo apresentar um problema próximo das experiências dos estudantes, 

uma vez que é uma situação comum de ser vivenciada.  

 Na folha com o enunciado19, será apresentado um condomínio com 12 

apartamentos e particularidades de cada um deles, como o tamanho dos 

apartamentos, quantidade de moradores adultos e crianças e alguns de seus 

costumes. A figura a seguir é uma imagem da tabela que consta no enunciado da 

atividade e mostra a quantidade de moradores em cada apartamento, destacando 

crianças e adultos e o tempo de permanência no apartamento. 

 

Figura 2: Ilustração de moradores por apartamento relativa ao texto da quinta atividade 

  

 A tabela faz parte do texto com a finalidade de facilitar o acesso às informações 

narradas na folha.  

 Diante dos detalhes, os grupos de alunos propõem modelos para a divisão da 

conta de água entre os apartamentos. Ao final, os modelos devem ser apresentados à 

turma e discutidos entre os colegas. 

 

2.4.2 A atividade final – construção de mapas do campus 

 A atividade final consiste na criação de um mapa do campus do IFMG-OP 

apresentando algo que o grupo julga relevante. O objetivo é que os estudantes 

levantem algum aspecto e formulem pressupostos acerca de alguma característica do 

campus. 

                                                 
18

 Esta atividade aproxima de uma experiência do próprio pesquisador que, por algum tempo, 
manteve sozinho, um apartamento numa cidade diferente daquela que reside e era obrigado a 
pagar, pela conta de água, um valor igual ao dos demais condôminos. 
19

 Apêndice VII. 
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 Para a construção deste mapa, é interessante que outros tipos de mapas 

sejam conhecidos. Diante desta necessidade, os alunos serão convidados a pesquisar 

sobre mapas distintos e enviá-los com antecedência, ao professor. No dia da 

proposição do trabalho, o professor apresenta diversos tipos de mapas incluindo os 

que foram repassados pelos alunos. 

 Depois de terem acesso a diversos exemplos, mapa por mapa, os alunos 

devem discutir, em seus grupos, quais aspectos representar e como será o mapa.  

 A construção dos mapas acontecerá fora do horário de aulas com participação 

do professor para esclarecimentos de dúvidas a critério de cada grupo. Eventualmente 

os alunos promoverão discussões durante o horário das aulas. Antes da apresentação 

da atividade final, será promovido um debate quando cada grupo apresentará o projeto 

em andamento e terá a oportunidade de receber sugestões dos demais colegas com o 

objetivo de enriquecer os trabalhos. 

 

2.5 Métodos e procedimentos da análise 

 Para encontrar informações que dessem subsídio a responder a questão de 

investigação e permitir verificar se os objetivos foram alcançados, inicialmente, usando 

métodos da análise de conteúdo (CHARMAZ, 2009), buscamos entre os dados, 

aqueles que apontassem para três temas a priori de acordo com o a fundamentação 

teórica constante do capítulo 1 desta dissertação: modelagem matemática sob a ótica 

de premissas e pressupostos, criticidade e criatividade. O primeiro passo foi selecionar 

as atividades que seriam analisadas. Em seguida, os dados destas atividades foram 

codificados. A etapa seguinte foi a categorização dos códigos. Estas categorias, por 

fim, foram associadas a um dos três temas.  

Esta análise foi realizada a partir da identificação de expressões, codificação e 

categorização de incidentes que permitissem revelar formas de agir e pensar por parte 

dos envolvidos na pesquisa (CHARMAZ, 2009). Estas expressões forneceram 

informações acerca da eficiência das atividades propostas a respeito dos objetivos 

indicados na introdução deste trabalho. Nesta seção apresentamos as categorias a 

priori e emergentes da análise. 

As descrições das interpretações dos dados que foram recolhidos durante a 

realização das cinco atividades preliminares e da atividade final, por meio de notas de 

campo, das folhas das atividades realizadas pelos estudantes e das gravações em 

vídeo do desenvolvimento das atividades foram analisados e os resultados desta 

análise estão no capítulo 3.  
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 Dentre as categorias levantadas para agrupar os dados, algumas foram 

determinadas a priori e outras surgiram durante a codificação. As categorias a priori 

foram levantadas de acordo com a fundamentação teórica deste trabalho (constante 

da seção 1.1) e remetem à questão de investigação e aos objetivos (elencados na 

Introdução). Outras categorias, chamadas de emergentes, apareceram durante a 

codificação e categorização dos dados na medida em que “começamos a 

compreender os nossos dados” (CHARMAZ, 2009, p. 72). As categorias emergentes 

também permitem responder a questão norteadora e atendem aos objetivos. Todas as 

categorias a priori foram sob o tema modelagem: premissa, aspecto, pressuposto e 

matematização.  A escolha dessas categorias se deu pelo fato de serem elementos 

chaves utilizados pelo nosso principal aporte em termos de modelagem. 

Adicionalmente, emergiram mais três categorias no tema modelagem: 

Reaplicabilidade do modelo, pouca habilidade para lidar com "ferramentas" 

matemáticas como dificultador e busca por novos conhecimentos. Para os temas 

criticidade e criatividade todas as categorias foram emergentes (ver quadro 02). Não 

houve temas emergentes em nossa intepretação dos dados. No quadro a seguir, as 

categorias estão associadas em temas. A terceira coluna indica se a categoria é a 

priori (P) ou emergente (E). 
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Tema Categoria  
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(B
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Premissa P 

Aspecto P 

Pressuposto P 

Matematização P 

Reaplicabilidade do modelo E 

Pouca habilidade para lidar com "ferramentas" matemáticas como 
dificultador 

E 

Busca por novos conhecimentos E 

C
ri
ti
c
id

a
d

e
 

Reconhecimento do espaço E 

Segurança e emergência E 

Mapa "científico" E 

Acessibilidade E 

Postura diante de uma situação E 

Mobilidade urbana E 

Criticidade em relação à justiça E 

Argumentação E 

Crítica ao modelo vigente E 

Fundamentação de conceitos E 

Busca por novos conhecimentos E 

Conscientização E 

C
ri
a
ti
v
id

a
d
e

 

Reformulação de conhecimentos anteriores E 

Busca por ferramentas E 

Iconização E 

Originaliade E 

Busca por novos conhecimentos E 

Origem da ideia E 

Quadro 2: Temas  e  categorias  selecionados  para  análise. 

 

 O primeiro tema do quadro: Modelagem matemática sob a ótica de premissas e 

pressupostos, agrupa as quatro categorias a priori desta pesquisa. Premissa, 

aspectos, pressupostos e matematização foram buscados em todas as atividades. A 

categoria reaplicabilidade do modelo surgiu da observação de que alguns grupos 

criavam “modelos” que não permitiam uma reaplicabilidade, ou seja, era direcionados 

ao problema proposto e não davam abertura para serem aplicados em outras 

situações semelhantes. Diante disto, esta característica foi colocada em relevo pelo 

pesquisador e, então apareceu em alguns modelos. A categoria “Pouca habilidade 

para lidar com "ferramentas" matemáticas como dificultador” foi marcante pois vários 

modelos deixaram de atender aos aspectos levantados pelos estudantes devido à falta 

de conhecimento de “ferramentas” matemáticas para implementá-los. Devido aos 

problemas causados pelos desconhecimentos de conteúdos matemáticos, alguns 
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alunos marcaram encontros fora do horário de aula, a fim de estudar e relembrar 

conteúdos estudados nos ensinos Fundamental e Médio. 

 Enquanto o tema Criticidade, as seguintes categorias surgiram durante a 

análise: Reconhecimento do espaço, Segurança e emergência, Mapa "científico", 

Acessibilidade, Mobilidade urbana, Fundamentação de conceitos e Conscientização 

foram notadas, principalmente, na atividade final (Construção do mapa). As outras 

quatro (Postura diante de uma situação, Criticidade em relação à justiça, 

Argumentação, Crítica ao modelo vigente) apareceram nas atividades preliminares e 

na atividade final. 

 Em relação ao tema Criatividade, as categorias destacadas: Reformulação de 

conhecimentos anteriores, Busca por ferramentas, Iconização, Originaliade, e Origem 

da ideia foram levantadas a partir tanto das atividades preliminares quanto da 

atividade de construção do mapa. Mais adiante, dentro da apresentação dos 

resultados da análise, essas categorias serão explicadas. 

 Por fim, a categoria Busca por novos conhecimentos está associada aos três 

temas, uma vez que encontramos subsídios para enquadrá-la em todos.   

 No próximo capítulo descreveremos a realização das atividades destacando os 

resultados da análise nas duas últimas atividades preliminares (atividades 4 e 5) e a 

atividade final de dois grupos. 
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Capítulo 3 - Realização das atividades e resultado da análise 

 Neste capítulo, descreveremos detalhes acerca da realização das atividades 

com os estudantes destacando recortes que se mostram significativos em termos dos 

objetivos da pesquisa. Apresentaremos os resultados da análise de quatro recortes 

dos dados (duas das cinco atividades preliminares e os trabalhos de dois grupos da 

atividade final). A seleção desses dados para a análise se deve ao fato de terem se 

mostrado significativos, depois de uma análise inicial em termos de eficiência relativa à 

questão de investigação e aos objetivos da pesquisa. Começaremos, no entanto, 

descrevendo o ambiente da pesquisa de campo.  

A pesquisa de campo foi realizada ao longo do primeiro semestre letivo de 

2012, com uma turma do 1º período de Licenciatura em Geografia do IFMG-OP. Os 

alunos prestaram vestibular no final de 2011 e entraram no ano/semestre letivo 

2012/1. 

A turma ocupava uma sala do Pavilhão de Meio Ambiente. O Pavilhão de Meio 

ambiente é um dos 10 pavilhões de aula do campus Ouro Preto do IFMG e possui 4 

salas amplas bem ventiladas (por meio de janelas basculantes grandes), bem 

iluminadas para as aulas à noite e com condições de serem ocupadas por mais de 45 

alunos. Além das salas de aula, existem, no mesmo pavilhão, uma sala de 

permanência de professores, uma sala para o auxiliar de pavilhão, um laboratório 

(destinado às disciplinas ligadas à área de Meio Ambiente) e banheiros. Na sala 101, 

onde aconteceram as aulas da turma envolvida na pesquisa, as carteiras dos 

estudantes são de madeira e ferro e podem ser facilmente redistribuídas pela sala. Há, 

na sala, uma tela retrátil para projeção mas a sala não possui data-show e computador 

fixos. O Instituto disponibiliza tais equipamentos em número suficiente para que os 

professores utilizem em aula. Tais equipamentos devem ser requisitados com 

antecedência num setor específico e, a critério do professor, pode ser solicitada a 

montagem nas salas antes das aulas. Contudo, na prática, os professores se 

direcionam ao setor responsável pelos equipamentos, tomam emprestados os data-

shows e utilizam os próprios computadores. 

 O pesquisador é professor da turma e a pesquisa foi realizada durante as aulas 

regulares da disciplina lecionada pelo pesquisador.  O fato de a pesquisa ter sido 

realizada por um professor da turma favorece o ambiente natural apontado por 

Bogdan e Biklen (1994) como propício para fonte de dados. 

 A pesquisa de campo teve como participantes o professor da turma e os 

estudantes que se manifestaram favoráveis a participar quando foram convidados, no 

primeiro dia de aula. Nesta ocasião, foi esclarecido para os alunos que aqueles que 
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não se sentissem à vontade ou que, por qualquer outro motivo, não quisessem 

participar, em nada seriam prejudicados em relação às suas atividades acadêmicas. 

As atividades fariam parte das aulas e seriam avaliadas, entretanto os alunos que não 

aceitassem participar, não teriam seus dados registrados para posterior análise. Todos 

os alunos responderam positivamente ao convite para participarem da pesquisa 

cientes de que poderiam se retirar dela a qualquer momento. Todos optaram por 

continuar até o último dia de aula do semestre, quando terminava a pesquisa de 

campo.  

 Além do aceite dos alunos, também tivemos o consentimento da Direção-Geral 

do Campus Ouro Preto do  IFMG, da Direção de Graduação e Pós-Graduação do 

referido campus (DGPG) e da Coordenação do Curso de Licenciatura em Geografia. 

 Durante a realização da pesquisa, mantivemos contato frequente com a área 

pedagógica dos cursos superiores do IFMG-OP com a finalidade de obter algum 

eventual retorno por parte dos alunos. 

 Os dados da pesquisa foram coletados por meio dos registros feitos nas folhas 

em que os alunos resolviam as atividades (inclusive os rascunhos); de vídeo, uma vez 

que todas as aulas em que eram realizadas atividades relativas a esta pesquisa, eram 

filmadas e também de caderno de campo com anotações realizadas pelo professor 

pesquisador durante e após a realização das atividades.  

 O calendário acadêmico do IFMG-OP previa o primeiro semestre letivo de 2012 

de 19 de março a 28 de setembro entretanto, entre os dias 13 de junho e 21 de 

setembro, houve uma greve dos servidores públicos federais e, com isto, as atividades 

ficaram interrompidas por cerca de três meses. Assim, ocorreram três meses de aulas 

antes da paralisação e dois meses após o retorno das atividades letivas. 

Em termos das atividades da pesquisa, como já apresentado no capítulo 2, 

foram desenvolvidas 5 atividades preliminares e uma atividade final. Neste capítulo, 

daremos maior destaque a três destas atividades: duas preliminares e a atividade final. 

Julgamos estas atividades mais relevantes no processo por apresentarem mais 

claramente elementos que nos lavaram a concluir que esta pesquisa alcançou o 

objetivo previsto. 

 As atividades foram realizadas durante as aulas de Matemática, uma disciplina 

de 60h distribuídas em quatro aulas semanais que acontecem às segundas e terças-

feiras em aulas geminadas cada dia. 

 No quadro a seguir, estão apresentadas as datas com que cada atividade 

desta pesquisa foi realizada com os estudantes. 
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Dia / hora Atividade 

19-mar Seg 
21h às 

22h40min 
Recepção aos calouros pela direção do campus e 
coordenação do curso. 

20-mar Ter 
19h às 

20h40min 
Apresentação do professor e da estrutura da 
disciplina. Atividade de investigação Matemática.  

26-mar Seg 
21h às 

22h40min 

Conversa acerca da atividade da primeira aula. 
Apresentação do projeto de pesquisa e dos termos 
de consentimento. 

3-abr Ter 
19h às 

20h40min 
Primeira atividade de modelagem: bilhete lotérico 

10-abr Ter 
19h às 

20h40min 
Segunda atividade de modelagem: A cigarra e a 
formiga. 

16-abr Seg 
19h às 

20h40min 
Apresentação, aos alunos de um link para o livro “O 
Homem que calculava” de Malba Tahan.  

17-abr Ter 
19h às 

20h40min 
Terceira atividade de modelagem: O homem que 
calculava  (parte 1) 

24-abr Ter 
19h às 

20h40min 
Terceira atividade de modelagem (parte 2). 

8-mai Ter 
19h às 

20h40min 
Quarta atividade de modelagem: Distribuição de 
sementes. 

21-mai Seg 
19h às 

20h40min 
Proposição do trabalho final pelo professor. 

28-mai Seg 
19h às 

20h40min 
Quinta atividade: questão relacionada à conta de 
água. 

Período de greve dos servidores públicos federais da educação (13-jun a 21-set) 

25-set Ter 
19h às 

20h40min 
Discussões acerca do andamento das atividades 
referentes ao trabalho do final do semestre. 

29-out Seg 
19h às 

20h40min 
Discussões acerca do andamento das atividades 
referentes ao trabalho do final do semestre. 

30-out Ter 
19h às 

22h40min 
Apresentação de trabalhos pelos alunos (4 aulas 
por concessão de professora de outra disciplina)  

Quadro 3: Datas de realização das atividades referentes à pesquisa 
 

 As aulas da turma do primeiro período do curso de Licenciatura em Geografia 

começaram no dia 19 de fevereiro de 2012, numa segunda-feira entretanto, como no 

primeiro dia houve a recepção ao calouro pela Diretoria de Graduação e Pós-

Graduação (DGPG) e em seguida pela Coordenação do Curso, o primeiro contato da 

turma com o professor aconteceu no dia seguinte. 

 Neste primeiro contato, após a apresentação do professor e da disciplina, foi 

apresentada aos alunos a pesquisa. Relatada como aconteceria e a sua importância, 

os alunos receberam o termo de consentimento para tomarem conhecimento. 

Deveriam assinar este termo e devolver na semana seguinte entretanto alguns 
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estudantes tomaram a iniciativa de assinar e devolver naquele mesmo instante. Esta 

atitude foi seguida por todos os demais alunos20. 

 Na seção 3.1 a seguir, apresentaremos o desenvolvimento das atividades 

preliminares e a proposta da atividade final além do resultado da análise de duas 

atividades preliminares (atividades 4 e 5). Na sequencia, na seção 3.2, estará descrita 

a atividade que foi realizada com os alunos após aproximadamente três meses de 

interrupção das atividades devido à greve. A última seção deste capítulo 3 (seção 3.3) 

apresenta a descrição da atividade final (construção do mapa) e os resultados da 

análise de dois grupos. 

 

3.1 Atividades preliminares e proposição da atividade final 

Nas seis subseções de seção 3.1 descrevemos a realização das cinco 

atividades preliminares e os resultados da análise das atividades 4 e 5, junto à 

explanação para os estudantes da proposta para atividade final. Optamos por 

descrever todas as atividades porém com ênfases diferentes. 

Para as duas primeiras atividades, por se tratarem de atividades iniciais, onde 

os estudantes deviam começar a se habituar com termos como premissa, aspecto, 

pressuposto, daremos menor destaque. A terceira atividade preliminar, que consistiu 

da discussão e da proposta de modelos pelos estudantes, para uma situação 

encontrada no livro o Homem que Calculava de Malba Tahan: o pagamento dos 8 

pães com 8 moedas de ouro. (Malba Tahan, 2001) pela particularidade de ter 

apresentado a necessidade de uma ampliação será mas detalhadamente descrita. 

Por fim, no que se refere à quarta e à quinta atividades preliminares, 

apresentaremos resultados da análise de conteúdo. Optamos pela quarta atividade 

preliminar pelo fato de apresentar um viés sócio-crítico da modelagem matemática em 

que os estudantes tiveram a oportunidade de discutir um programa de governo. Outro 

dois elementos foram marcantes nesta atividade: a presença das categorias de análise 

a priori e a dificuldade de alguns alunos acerca da matematização dos pressupostos 

formulados. Já a quinta atividade – a questão da conta de água do condomínio – que 

levou aos alunos um problema que aproxima de suas experiências pessoais, uma vez 

que é uma situação passível de ser vivenciada pessoalmente por alunos ou por 

amigos, proporcionou matematização e modelos matemáticos bastante elaborados. 

 Além da descrição e análise destas atividades, descreveremos também a 

proposição da atividade final aos alunos e uma atividade de retorno da greve. 

                                                 
20

 Exceto por aqueles estudantes que, menores de 18 anos, deveriam trazer o documento assinado pelos 
pais. Estes entregaram na semana seguinte. 
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3.1.1 Primeira atividade – Bilhete Lotérico 

A primeira atividade realizada na terça-feira, dia 3 de abril, no primeiro horário 

de aulas (19h às 20h40min),  foi o problema do “Bilhete lotérico”, uma situação posta 

por Peled e Bassan-Cincinatus (2005) e apresentada por Bean (2009) colocando em 

termos de premissas e pressupostos onde, na problematização, os alunos discutiram 

possíveis soluções.  

 Ao chegarem na sala, os alunos foram orientados a dividirem-se em grupos de 

até cinco membros. Cada grupo recebeu uma folha (Apêndice I). 

 A proposta contendo o enunciado como na figura a seguir foi lida e discutida 

coletivamente.

 

Figura 3: Enunciado da primeira atividade preliminar 

 

 Durante as discussões, os estudantes tinham acesso ao professor pesquisador 

a fim de esclarecer dúvidas. 

 Muitos alunos perguntavam se “a resposta tinha que estar certinha” e era 

esclarecido que a resposta tinha que ser coerente com os argumentos. O modelo de 

destinação do prêmio tinha quer ser elaborado de acordo com a premissa assumida, 

com os aspectos considerados e com os pressupostos formulados. 

 A maioria das soluções apresentadas pelos alunos apontaram que partiram da 

premissa de que o prêmio deveria ser compartilhado entre os apostadores e, como  

matematização do pressuposto, apresentaram que a divisão deveria ser feita em 

termos de proporcionalidade. Uma das soluções que descreve esse raciocínio pode 

ser vista na figura a seguir. 

 



68 

 

Figura 4: Modelo de divisão do prêmio de loteria em termos de proporcionalidade 
retirado da folha de um dos grupos 

  

 Com a predominância das soluções em termos de dividir o prêmio em partes 

proporcionais aos valores arriscados por João e Maria, o professor sugeriu, que os 

alunos pensassem em alternativas. Então surgiram soluções que apontavam por 

exemplo, que o prêmio poderia ser usado para comprar algo que os dois tinham 

interesse em possuir juntos, como pode ser visto na figura 5 a seguir. 

 

Figura 5: Modelo partindo de premissa diferente de divisão do prêmio 

  

 Ao final, depois das discussões internas nos grupos, os estudantes tiveram a 

oportunidade de apresentar suas soluções aos demais grupos destacando, em cada 

caso, as premissas assumidas, os aspectos considerados e os pressupostos 

formulados. Nas figuras 6 e 7, é possível observar isto. 

 

 

Figura 6: Modelo da divisão em partes iguais 

  

 No recorte da Figura 6, os estudantes escrevem que “já que ambos são muito 

amigos, eles podem pegar esses 40 reais e dividir essa quantia em partes iguais 

independente de um ter pago mais que o outro”. Neste modelo, parte-se da premissa 

de que o prêmio deve ser dividido entre os apostadores (José e Maria) e considerando 

o aspecto amizade, pressupondo que um amigo não deve se preocupar em ganhar 

mais que o outro; assim, o pressuposto matematizado é uma divisão em partes iguais. 
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Figura 7: Modelo com divisão em partes iguais e devolução da diferença investida 

 

   Na Figura 7, está escrito que “chegamos a conclusão que o prêmio deveria 

ser dividido em partes iguais, pois as chances de ganhar o dinheiro perante os demais 

jogadores seria igual independente do valor pago. Para evitar maiores 

constrangimentos no futuro, José passou para Maria R$1,00 para que a quantia 

investida fosse a mesma”. Neste modelo, a premissa é a mesma: o prêmio deveria ser 

dividido entre os apostadores, Vale destacar que os alunos justificam uma divisão 

igualitária do prêmio perante as chances de os apostadores ganharem serem iguais às 

de qualquer outro apostador. Ao considerarem o aspecto “relacionamento” e a 

necessidade da manutenção deste bom convívio, (quando escreveram “para evitar 

maiores constrangimentos no futuro” – José passou R$ 1,00 para Maria21) os alunos 

propuseram que a divisão em partes iguais com nenhum ganhando mais que o outro. 

 As folhas com os registros das soluções e justificativas apresentadas pelos 

grupos foram recolhidas para posterior análise do professor-pesquisador.   

 Conforme planejado, o objetivo desta atividade era que os alunos 

conhecessem atividades de modelagem de acordo com a concepção assumida nesta 

pesquisa. Ainda não temos bases para afirmar se os estudantes compreenderam os 

conceitos de premissa, aspectos e pressupostos, entretanto é possível perceber que 

procuraram argumentar e justificar os modelos apresentados. Apesar de não utilizarem 

os termos premissa, aspecto e pressuposto, há indícios que apontam para a 

compreensão intuitiva desses conceitos. Em geral, a tendência das respostas inicias 

dos alunos foi para a divisão do prêmio. Essa foi a ideia-guia dos primeiros modelos 

apresentados. Partindo dessa premissa o pressuposto comum era que quem pagou 

mais deve ficar com uma parcela maior e, aí matematizavam dividindo o prêmio em 

partes proporcionais aos valores arriscados, ou Maria, que apostou R$1,00 a mais 

                                                 
21

 Esta “devolução a fim de equilibrar os valores investidos, deveria ser de R$0,50 entretanto os alunos 
não devem ter observado esta situação. 
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recebia R$1,00 a mais (R$20,50 e R$19,50). Ainda nessa mesma premissa, 

considerando o aspecto amizade/relacionamento, pressupunham uma divisão em 

partes iguais. Ao serem questionados sobre alternativas de destinação do prêmio, os 

alunos propuseram algo como reinvestir o dinheiro do prêmio (R$40,00) na compra de 

outros bilhetes de loteria visando um prêmio maior. 

 O objetivo desta atividade foi alcançado uma vez que houve muitas discussões 

dos estudantes entre si e dos estudantes com o professor apresentando soluções 

diferentes da solução de divisão em partes proporcionais. Vale ressaltar que mesmo 

sem mencionar os conceitos de modelagem, criticidade e criatividade, todos estes 

foram explorados já na primeira atividade. 

  

3.1.2 Segunda atividade – A cigarra e a formiga 

 
 A segunda atividade, realizada na terça-feira, dia 10 de abril, no primeiro 

horário de aulas (19h às 20h40min), envolveu uma situação de modelagem sem 

utilizar a linguagem matemática. Esta atividade consistiu da apresentação, análise e 

discussão de duas versões da fábula “A cigarra e a formiga” sendo uma versão do 

escritor francês Jean de La Fontaine e a outra, do brasileiro Monteiro Lobato como em 

Bean (2007).  

 Os alunos chegaram na sala, acomodaram-se em suas carteiras (desta vez a 

sala não estava dividida em grupos) e sobre cada uma destas havia uma folha 

(Apêndice II). Em cada lado da folha, foi impressa uma versão diferente da fábula. As 

folhas foram entregues de forma que metade dos alunos via a versão de Fontaine da 

fábula e a outra metade via a versão de Lobato. Os alunos foram instruídos a ler 

apenas o texto que estavam vendo, entretanto alguns alunos viraram e leram a outra 

versão também.  

 Depois de terem lido as duas versões da fábula, foi proposta uma discussão 

acerca dos textos. Os alunos foram questionados sobre a diferente atitude da formiga 

diante do pedido da cigarra. O professor pergunta “[...] será que existe alguma 

mensagem por traz destes textos?” e a aluna A1 responde “ah, sempre tem, assim, 

uma moral da história. Toda fábula, pelo menos que eu conheço, tem uma moral da 

história.” Quando questionada pelo professor acerca de qual a moral da história a 

aluna A1 volta ao texto e diz que “Ah! Eu só conhecia uma, a do La Fontaine né? Eu 

sempre só ouvi esta. Minha mãe também contava muita história, mas assim, eu penso 

que você tem que trabalhar. Se relaciona mais a preguiça. Você tem que trabalhar, ter 
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seu sustento.” A mesma aluna ainda completa que a mensagem que o autor francês 

quis passar é que não se deve ficar em festas e sim trabalhar para ter seu sustento.  

 Após este debate inicial, a conversa se voltou para o(s) motivo(s) que 

levou(aram) cada autor a propor um final diferente. O aluno A2, apontou um possível 

objetivo no texto de Lobato nas seguintes palavras: “Acho que são as diferenças: a 

formiga tem um hábito, a cigarra tem outro. Seres diferentes”. Instigado pelo professor, 

o aluno A2 ainda completa “É próprio da natureza delas [das cigarras]. Ela não foi feita 

pra ficar naquela fila, igual formiga fica, carregando as folhas. Não sei de que ela 

alimenta mas ela não precisa do fungo que dá na folha. De verdade, no formigueiro, 

pra se alimentar só que o canto que ela tinha foi importante para a formiga então a 

formiga aceita. Então, assim, acho que é pra respeitar as diferenças.” Outro(a) 

aluno(a), A3, aponta para a ideia de que Lobato quer mostrar que o brasileiro é “um 

povo mais afetuoso, um povo mais solidário. Já o francês é de um povo mais frio, mais 

cada um na sua e Deus por todos”. 

 Alguns dias após a realização desta atividade, quando alunos ainda discutiam 

sobre os textos, um deles disse que, na versão onde a cigarra não é acolhida pelas 

formigas, há uma sub-valoração do artista e uma super-valoração do trabalho braçal. 

Já na versão do brasileiro, as duas atividades se equivalem, as duas são relevantes. 

Com isto, puderam perceber que os modelos (Valorização do trabalho braçal e 

equivalência de relevância dos trabalhos) são construídos de acordo com os 

interesses do modelador (Fontaine e Lobato). Os estudantes ainda concluíram que 

Monteiro Lobato remodelou uma situação proposta por La Fontaine e propôs um novo 

modelo que atendia aos seus interesses. 

 Apesar de os termos premissas, aspectos e pressupostos não serem usados, é 

evidente a presença desses elementos na interpretação dos diálogos. Quando a aluna 

A1 diz que toda fábula tem “uma moral da história”, ela já aponta o objetivo dos 

autores: passar uma mensagem. A aluna aponta a premissa quando cita a mãe. 

Seguindo a premissa de que se deve trabalhar para sobreviver (quem não leva 

alimento pra casa fica com fome no inverno) os autores formulam pressupostos 

distintos pois para um deles, arte não é trabalho enquanto para o outro, o esforço do 

artista também deve ser reconhecido. Já o aluno A2 aponta para as especificidades de 

cada um como outro objetivo; e a aluna A3, partindo da premissa de que o povo 

brasileiro é mais caloroso, pressupõe que a formiga de Lobato representa o brasileiro 

que é mais solidário.  
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3.1.3 Terceira atividade – O Homem que calculava 

 A terceira atividade, realizada na terça-feira, dia 17 de abril, no primeiro horário 

de aulas (19h às 20h40min), consistiu da discussão e da proposta de modelos pelos 

estudantes para uma situação encontrada no livro “O Homem que Calculava” de 

Malba Tahan (2001) e interpretada por Melillo (2011) sob a ótica de premissas e 

pressupostos. Trata-se do problema do “pagamento dos 8 pães com 8 moedas de 

ouro” apresentado no capítulo IV do livro de Malba Tahan. Nesta atividade, voltamos a 

falar de argumentação para justificar soluções de um problema de retribuição. 

 Na aula anterior à realização da atividade, os alunos foram orientados a 

acessar um link22 onde podiam encontrar o livro completo. No dia planejado à 

realização da atividade ao chegarem na sala, os estudantes encontraram as mesas 

organizadas em grupos de 5 e foram se acomodando. Foi preparada uma cópia de um 

trecho do livro para cada estudante da turma, mesmo diante do fato de alguns alunos 

já terem lido no link indicado na aula anterior. Após cerca de 20 minutos, quando a 

maioria dos alunos havia chegado na sala23, foi distribuída uma folha (Apêndice III) 

constando o enunciado da atividade a ser realizada e uma nota de rodapé com 

informações sobre Malba Tahan. Na figura abaixo, é possível ver o cabeçalho e o 

quadro com o enunciado: 

 

Figura 8: Enunciado da 3ª atividade 

 

                                                 
22

 O livro “O Homem que Calculava” completo pode ser encontrado em http://goo.gl/0SOgQ (último 

acesso em 09 de fevereiro de 2012) 
23

 Alguns alunos, por serem de fora de Ouro Preto, chegavam atrasados em algumas aulas. 
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 O enunciado foi lido com os alunos e algumas dúvidas esclarecidas.  

Os alunos começaram, então, a discutir, a ler e a escrever acerca da atividade. 

A todo instante, o professor era interpelado pelos estudantes. Num grupo, os alunos 

argumentaram que todas as possíveis divisões justas (destacaram esta palavra) já 

tinham sido apresentadas e, então, foi discutido com o grupo o que é ser “justo”. 

Concluíram que justo é aquilo que está de acordo com o que foi combinado, mesmo 

que este combinado não pareça justo. Se não houver um combinado, então se torna 

justo quando convence os interlocutores. O grupo entendeu, neste momento, que o 

objetivo da atividade era buscar argumentos em concordância com a “solução” que 

eles apresentassem. Um exemplo disso pode ser observado na figura 9 a seguir. 

 

 

Figura 9: Argumento em concordância com a solução apresentada pelos alunos a 
respeito da divisão das 8 moedas

24
 

   
 

Em dois outros grupos foi notado um entendimento por parte dos alunos, 

diferente da proposta da atividade: os estudantes propuseram que os pães deviam ser 

divididos de forma diferente então foi esclarecido aos grupos, que os pães já foram 

consumidos e as três personagens já haviam chegado na cidade. O foco do problema, 

então, era determinar o que fazer com as moedas. Assim, os alunos mudaram as 

discussões passando a considerar o momento em que os homens chegaram à cidade 

e o que poderiam fazer com as moedas. 

Depois de cerca de 45 minutos de discussões internas nos grupos, encerramos 

esta parte e passamos para a socialização das soluções. As mesas foram 

reorganizadas de forma que os alunos pudessem se ver de frente. 

Um primeiro grupo propôs que, “partindo da premissa da solidariedade 

humana” (palavras do grupo), os dois não deveriam receber nenhuma moeda pois foi 

um ato de caridade. A figura 10 mostra a forma como os alunos apresentaram esta 

solução. 

                                                 
24

 Resolveram dividir as moedas em partes iguais sem levar em consideração quem deu mais pães e em 
consequência mais pedaços, pois eles estavam pensando na sobrevivência do homem e os pães eram o 
único meio de salvá-lo e eles não estavam pensando em pagamento. 
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Figura 10: A doação dos pães com base na solidariedade humana 

 

No recorte, está apresentado um texto dos alunos que diz que “Partindo da 

premissa da solidariedade humana, não deveria haver nenhuma espécie de 

pagamento pois trata-se de um ato de caridade.” É importante destacar que este grupo 

utilizou a palavra “premissa” por iniciativa própria. Esses mesmos alunos 

apresentaram, na folha, outras soluções, mas devido à limitação do tempo, cada grupo 

deveria socializar um único modelo. 

Outro grupo propôs que quem doou menos pães, deveria receber mais moedas 

uma vez que proporcionalmente ao que tinha, doou mais. Questionados acerca de 

quanto cada um dos dois homens deveria receber, os membros do grupo disseram 

que “não tinham feito as contas”. Depois do término da aula mostraram a solução ao 

professor baseados numa solução apresentada no livro onde Beremis propõe que 

cada pão deve ser dividido em três partes. Nesta situação, os homens doaram 3 e 5 

pães, então contribuíram com 9 e 15 partes. Se cada um comeu 8 partes (
1

3
 de 24), 

um deles doou 1 parte e o outro 7. Sem fazer contas, os alunos disseram que 
1

9
 é 

maior que 
7

15
. Depois de o professor mostrar que 

1 7

9 15
 , eles perceberam o 

equívoco e viram que a solução proposta não estava coerente. 

Após os grupos terem socializado seus modelos, o professor encerrou a aula 

comentando um pouco mais sobre Malba Tahan e lendo a dedicatória do livro.  

 Depois de ler o material entregue pelos estudantes durante a realização da 

atividade, notou-se que não houve destaque para as premissas, aspectos e 

pressupostos, como planejado. Assim, decidiu-se por ampliar esta atividade. Foi 

preparada uma parte 2 da terceira atividade utilizando um texto extraído de Melillo 

(2011)25 onde novos modelos foram apresentados e destacadas as premissas e 

pressupostos de cada modelo. Esta segunda parte foi realizada uma semana depois 

da primeira, no dia 24 de abril, uma terça-feira, de 19h às 20h40min. Os alunos 

tomaram conhecimento dos textos a serem trabalhados com um dia de antecedência. 

 Assim como na semana anterior, quando da realização da primeira parte da 

atividade, os alunos chegaram na sala e encontraram as mesas já organizadas para 

                                                 
25

 O texto segue no Apêndice IV junto com o enunciado da atividade 
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que eles se acomodassem em grupos. Foi solicitado que formassem os mesmos 

grupos da semana anterior. Questionados se tinham lido o texto distribuído no dia 

anterior, a resposta predominante foi positiva. Em seguida, cada grupo recebeu o 

enunciado da atividade do dia: 3ª atividade de modelagem, parte 2. 

 

Figura 11: Enunciado da parte 2 da 3ª atividade 

 

 O enunciado da atividade foi lido com os estudantes com a intenção de 

clarificar os conceitos de premissa, aspecto e pressuposto. Alguns exemplos, que não 

tratavam da distribuição das moedas, foram acrescentados oralmente como o 

exemplo, também de Melillo (2011) em termos de qual time tem mais chance de 

ganhar uma determinada partida de futebol. Neste caso, foram mostrados exemplos 

de aspectos como pontuação na tabela e local do jogo associados aos pressupostos 

de que quem tem mais ponto ou quem joga na cidade sede do clube tem mais chance 

de ganhar a partida. 

Para a realização da atividade, os alunos foram convidados a destacar as 

premissas assumidas, os aspectos levantados e os pressupostos formulados em um 

modelo relativo ao tema da aula anterior: o pagamento dos 8 pães com 8 moedas de 

ouro. Eles tiveram a liberdade de escolher entre um dos modelos do livro de Malba 

Tahan, um dos modelos apresentados por Melillo (2011) ou entre um dos modelos que 

apresentaram na semana anterior.  

 Em um dos lados da folha que os alunos receberam com o enunciado, havia 

um quadro onde deviam destacar o modelo escolhido para análise, a premissa de 
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onde partiram, os aspectos considerados e os pressupostos formulados. O quadro 

consta na figura a seguir. 

 

Figura 12: Verso da folha de apresentação da 2ª parte da 3ª 
atividade – Quadro para destaque do modelo analisado 

  

 Durante as discussões, o professor foi chamado pelos grupos a fim de 

esclarecer os conceitos de premissa, aspecto e pressuposto. Exemplos como o 

modelo dos possíveis resultados de uma partida de futebol (Melillo, 2011) ou o modelo 

da queda livre de Galileu (Bean, 2009) foram utilizados para esclarecer o conceito de 

premissa. Quanto aos aspectos considerados e aos pressupostos formulados, houve, 

em princípio, uma certa dificuldade em discernir um de outro até que um aluno propôs: 

“Aspecto é o quê considerar e pressuposto é como considerar”. A partir disto, o 

professor passou a usar esta ideia para explicar o conceito de aspecto e pressuposto. 

Alguns alunos anotaram a explicação na folha. 

 Depois das discussões e do preenchimento do quadro da figura 12 com o 

modelo escolhido para análise, a premissa assumida no modelo, os aspectos 

considerados e os pressupostos formulados, os alunos partiram para a socialização 

das respostas. Neste momento, foi possível perceber que os grupos argumentaram 

em torno de duas premissas diferentes: existência/necessidade de gratidão (MELILLO, 

2011, p.50) ou solidariedade humana. Isto pode ser notado em termos de haver ou 
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não o pagamento pelos pães. Dos oito grupos, sete argumentaram acerca de que 

devia haver o pagamento pelos pães e um grupo, de que os viajantes não deveriam 

receber nada. 

 Em seguida, partiu-se para a discussão dos aspectos e pressupostos. Com 

exceção de um grupo (que anotou equivocadamente os termos o quê e como 

considerar) os demais explicitaram com clareza estes conceitos.  

 O grupo que propôs que os pães não deveriam ser pagos apresentou o 

seguinte modelo: 

 

“Nenhum dos dois viajantes deve receber nenhuma forma de pagamento, 

pois não é possível estipular valor para um gesto que vai resultar em um 

grande benefício para seu semelhante.” 

 

 Nota-se que os alunos partiram da premissa da solidariedade humana e 

consideraram o aspecto  situação de penosidade do xeique. Assim, a premissa foi  

 

“A solidariedade é inerente ao ser humano, pois é humanamente 

impossível ver uma pessoa em dificuldades e ficar insensível a tal 

padecimento. Não há como se atribuir valor à vida do seu semelhante. A 

melhor sensação é a certeza de dever cumprido”. 

 

 Por fim, o professor e os alunos voltaram a discutir a respeito de premissa, 

aspecto e pressuposto em dois outros exemplos: um de Melillo (2011), que fala em 

modelo de relacionamento entre alunos e professores; e um de Bean (2009), acerca 

do modelo de queda livre de Galileu. 

 O modelo de Melillo (2011) aponta para acordos firmados entre professores e 

alunos no início do período letivo. Partindo da premissa de que é essencial um acordo 

inicial entre docente e discentes para reger o relacionamento pedagógico durante o 

período letivo e considerando o aspecto sair da sala durante a aula, o professor pode 

pressupor maturidade dos alunos e permitir que estes entrem e saiam da sala quando 

quiserem ou pressupor que os alunos podem fazer mal uso dessa liberdade e permitir 

que só saiam da sala quando autorizados. 

 O modelo de queda livre de Galileu, destacado por Bean (2009), parte de duas 

premissas: 1) um corpo tende a manter sua velocidade na ausência de forças e; 2) 

existe uma força que atrai o corpo à Terra. Considerando os aspetos gravidade e 

resistência do ar, Galileu pressupõe gravidade constante e ausência de resistência do 

ar. A partir destas ideias, monta o modelo de queda livre que explicita que a distância 
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percorrida é proporcional ao quadrado do tempo de queda. Entretanto, ao considerar a 

resistência do ar diferente de zero, chegamos à ideia da velocidade terminal (quando a 

altura é consideravelmente grande) e esta ideia pode ser utilizada para explicar o 

funcionamento do pára-quedas. O modelo galileano para a queda livre não suporta 

explicar o movimento de um pára-quedista e, a partir disso, há a necessidade de criar 

um novo modelo com outros pressupostos. 

 É relevante destacar que depois de encerrada a aula, dois alunos procuraram o 

professor dizendo que não entenderam a ideia de velocidade terminal. Este conceito 

foi mais detalhadamente explicado aos dois estudantes que também foram 

aconselhados a procurar mais informações acerca do assunto na internet ou em livros. 

Reações como estas revelam que é possível que algumas atividades incitem os 

estudantes a procurar informações além do eixo de estudos comuns aos seus cursos. 

 

3.1.4 Quarta atividade – Distribuição de sementes 

 
 Nesta seção, vamos apresentar a quarta atividade – Distribuição de sementes 

–  e os resultados da análise desta atividade. Os resultados aqui apresentados estão 

organizados de acordo com as categorias e não na ordem que foram apresentados 

pelos estudantes. 

 A quarta atividade, realizada no dia 8 de maio, de 19h às 20h40min, focalizou 

questões socioeconômicas ao discutir um problema que envolvia a distribuição de 

sementes entre famílias de agricultores. A proposta foi promover uma discussão 

acerca de como as sementes de milho e feijão deveriam ser distribuídas procurando 

destacar as premissas e pressupostos no papel sócio-crítico da modelagem (como se 

pode ver em, BARBOSA, 2006). 

  Ao chegar à sala, os alunos já encontraram as mesas organizadas de tal forma 

que ficariam dispostos em grupos. À medida que os alunos chegavam (o que demorou 

por ser a primeira aula de um dia chuvoso) recebiam o texto conforme figura 13 a 

seguir, sem o comando de qualquer atividade. A leitura e os comentários foram feitos, 

a princípio, sem nenhuma orientação do professor. 
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Figura 13: Notícia sobre a distribuição das sementes. Adaptada 
de Barbosa (2006 apud BEAN, 2009, p. 100) 

 

 
 

Somente quando a maioria dos alunos já havia chegado o professor distribuiu a 

folha de atividade (Apêndice V) com o enunciado, conforme consta na figura 14 a 

seguir. 
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Figura 14: Enunciado da 4ª atividade 

 

 Em seguida a atividade foi lida com os alunos e foram esclarecidas algumas 

dúvidas. O enunciado pede para apresentar um critério de distribuição das sementes e 

argumentar de forma a sustentar esse critério.  

  Diante da orientação, os alunos começaram as discussões internas nos grupos 

e o professor, percorreu a sala auxiliando os alunos quando solicitado. Todos os 

grupos foram atendidos mais de uma vez pelo professor porém, em um dos grupos 

houve algo que chamou a atenção. Esse grupo mostrou ao professor os modelos que 

tinham construído, no entanto esses modelos não condiziam com os aspectos que os 

alunos consideraram importantes como, por exemplo, “a quantidade de membros da 

família, a área em hectares disponível para o plantio, o nível socioeconômico de cada 

família”. Os alunos diziam que famílias com mais membros ou aqueles agricultores 

que possuíam maior terreno ou ainda que famílias com condições sócio-econômicas 

inferiores, deviam receber mais sementes. Nestas afirmações já há uma 

matematização incipiente, no entanto não conseguiam associar essas ideias com a 

escrita em linguagem matemática. Não conseguiram, por exemplo, criar uma 

expressão que associasse a quantidade de grãos que cada agricultor deveria receber 

com a quantidade de membros das famílias, com o tamanho das propriedades ou 

ainda com o nível sócio-econômico de cada interessado em participar do programa do 

governo. Ao discutir com os alunos esta dificuldade, concluiu-se que os estudantes do 
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grupo não tinham ferramentas matemáticas suficientes ou não sabiam usar as 

ferramentas que possuíam para apresentar o modelo que eles julgavam importante. 

Questionados sobre se tinham vontade de aprender a matemática que estava faltando, 

os alunos responderam positivamente e, diante desta resposta, ficou combinado um 

encontro extra-classe26 uma vez que o conteúdo não estava previsto na ementa do 

curso. Notamos que isto foi algo marcante nesta pesquisa e pensamos que atividades 

de modelagem matemática podem levar os estudantes a buscar novos conhecimentos 

ou a relembrar o que aprenderam e perderam com o passar do tempo. 

 Depois de algum tempo de discussões, e notadamente todos os grupos já 

terem terminado a atividade, partimos para a socialização dos modelos. A seguir estão 

respostas de alguns grupos já com os resultados da análise apontando na direção de 

algumas categorias a priori e emergentes. 

 A primeira categoria a ser abordada é a Premissa. Como apontado na seção 

1.1.3, a premissa é uma ideia-guia que o modelador adota para nortear seu 

pensamento na modelagem e muitas vezes as premissas são adotadas sem que o 

modelador esteja ciente disso. Interpretamos que os estudantes fundamentaram o 

levantamento de aspectos para a situação na premissa do governo que a distribuição 

de sementes aos agricultores foi uma medida de apoio adequada para ampará-los. No 

entanto, um representante do grupo 1, ao socializar as ideias do grupo, disse que, “O 

agricultor que obtiver maior território deverá receber mais sementes. Em contrapartida, 

o que houver excedentes, estes deverão ser doados para agricultores que tiver menor 

território” (ALUNO 1A). Notamos, neste caso, que, além de as sementes terem que ser 

distribuídas, as sementes deveriam ser utilizadas para a subsistência dos agricultores. 

Questionados acerca do que seriam os “excedentes” os alunos dizem que é o que foi 

produzido em excesso.  Isso pode ser observado no diálogo a seguir: 

 

Prof.:  E o que vocês consideram excedente? 
ALUNO 1A:  O que sobrar. 
Prof.:  Mas o que sobrar antes de plantar ou depois de produzido? 
ALUNO 1A: Depois que colheu. 
Prof.  Ah!, ta, Então o cara plantou... 
ALUNO 1A: O cara recebe mais semente mas em compensação o que foi 

produzido em excesso, ele distribui pros outros. 

  

 A segunda categoria que trataremos aqui é o Aspecto. Os aspectos são 

aqueles elementos ou fatores que podem influenciar a situação. Entre os aspectos 

considerados pelos grupos estão a renda familiar, a quantidade de membros nas 

                                                 
26

 O encontro aconteceu no sábado seguinte com cerca de 10 alunos de grupos diferentes. O professor 

não discutiu com os alunos acerca desta atividade específica, entretanto foi uma oportunidade para os 
alunos retomarem conteúdos como proporcionalidade e regra de três e aplicações.  
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famílias, a condição sócio-econômica da cada família, o interesse das famílias em 

plantarem milho ou feijão, a produtividade da terra, tamanho do terreno. Estes 

aspectos foram citados verbalmente pelos alunos (e também estão registrados nas 

folhas das atividades) como pode ser visto nos excertos a seguir. Os três excertos não 

compõe um diálogo. Foram extraídos de momentos distintos da socialização da 

atividade porém foram apresentados juntos pela sua similaridade. 

 

ALUNO 1A: Na segunda [O aluno se refere à segunda questão da folha], 
em aspectos, a gente colocou terra produtiva, tamanho do 
território e distribuição de excedentes. 

 
 
ALUNO 2A: A condição financeira de cada família, o número de pessoas na 

família. Só isso. 
 
 
ALUNO 3A: Outros aspectos mais justos a serem propostos partem de uma 

análise da quantidade de membros da família, aí outro é a área 
em hectares disponível para o plantio, o nível socioeconômico 
de cada família, por exemplo. 

 

 A categoria Pressuposto também foi evidenciada nesta atividade. Um 

pressuposto é formulado pelo modelador e inclui os seus interesses objetivando a 

construção do modelo. No caso dos aspectos apresentados anteriormente, o ALUNO 

1A diz que “O agricultor que obtiver maior território deverá receber mais sementes. Em 

contrapartida, o que houver excedentes, estes deverão ser doados para agricultores 

que tiver menor território.” Existe, nesse pressuposto (em relação ao aspecto terreno, 

formulou-se o pressuposto que a quantidade de sementes recebidas pela família 

deveria variar de acordo com o tamanho do terreno), uma matematização sutil quando 

o aluno associa maior terreno à maior quantidade de sementes. No entanto, é possível 

encontrar matematizações mais elaboradas, como no caso do grupo do aluno 2A 

quando levantam o aspecto “número da pessoas na família”. Aluno 2A disse que as 

sementes devem ser distribuídas da seguinte forma: “nº de pessoas vezes meio quilo 

de feijão e número de pessoas vezes 300 gramas de milho”. Isto também está 

presente na folha onde registraram as atividades conforme pode ser visto na figura a 

seguir:   

  

 

Figura 15: Modelo proposto pelo grupo 
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 Este modelo atende ainda a outra característica: a reaplicabilidade. 

Consideramos que isto é essencial em um modelo porque, em caso contrário, deixa de 

ser modelo e passa a ser solução isolada para um problema específico. Esta 

característica de reaplicabilidade também foi notada em outros modelos de outras 

atividades. Mais à frente, quando estivermos tratando da quinta atividade, voltaremos 

a abordar esta categoria. 

 Outro elemento marcante encontrado durante a realização desta atividade foi a 

dificuldade proporcionada pela pouca habilidade para lidar com “ferramentas” 

matemáticas. No excerto abaixo, isso fica claramente notado. Após o ALUNO 3A 

apresentar aos colegas e ao professor os aspectos que levantou ocorre o seguinte o 

diálogo com o professor: 

 

Prof.: Ok. E vocês tentaram propor modelos considerando estes 
novos aspectos aí? 

ALUNO 3A: A gente queria construir a partir a partir da área, da área 
destinada para o plantio, mas não conseguiu. 

Prof.: Então, veja bem, mais um grupo que faltou ferramenta 
matemática, não é? Vocês virão aqui num sábado desses? 

 

 Este excerto também caracteriza outra categoria que apareceu durante a nossa 

análise: Busca por novos conhecimentos. Neste caso, o professor se referia a um 

encontro extra-classe marcado com alunos interessados em estudar conteúdos que 

não estão presentes na ementa da disciplina como proporcionalidade e progressão 

aritmética.  

   

3.1.5 Proposição da atividade final pelo professor 

 A proposição da atividade final estava prevista para acontecer uma semana 

após a realização da quinta atividade, entretanto, devido à necessidade de 

acrescentar uma parte 2 na terceira atividade e a ameaça de greve por parte dos 

servidores federais da educação, optamos por antecipar esta proposição. 

 Depois de realizadas quatro das cinco atividades preliminares estudando, 

discutindo e gerando modelos em que premissas e pressupostos distintos levam a 

soluções possivelmente distintas, os alunos já tinham percebido a possibilidade e a 

necessidade da argumentação acerca das ideias consideradas durante a elaboração 

de modelos para justificar soluções apresentadas. Diante disto, a atividade final 

consistiu da construção de um mapa do campus onde os alunos estudam. O objetivo 

deste mapa é representar algo que o grupo julga relevante. Para esta representação, 
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os alunos poderiam construir seus mapas de acordo com algum estilo já conhecido ou 

criar uma nova forma de apresentação. 

 Um dia antes da proposição da atividade final, foi pedido aos estudantes que 

pesquisassem em livros, revistas ou internet sobre os mais diversos estilos de mapas 

(por exemplo: mapas de países, mapas das ruas de uma cidade, mapa do metrô, 

mapa de como chegar a um restaurante) e enviassem ao professor por e-mail. No 

quadro a seguir, estão alguns dos mapas enviados pelos alunos e outros 

providenciados pelo professor. 
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Hidrovias do Brasil 

 

Parque do vale dos contos 
(Ouro Preto – MG) 

 

Metrô de São Paulo 

 

Muros de um bairro 

 

Quadro 4:  Alguns estilos de mapas apresentados aos alunos 
  

 Estes mapas, juntamente com outros que o professor e o orientador da 

pesquisa prepararam foram apresentados aos estudantes e comentados. Os mapas 

apresentados aos alunos estão no Apêndice VI. 

 No dia da proposição da atividade final, ao chegarem em sala, os alunos 

encontraram as mesas organizadas de forma que todos podiam ver o quadro e se ver 
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de frente
27

. Quando cerca de 30 dos 45 alunos da turma já haviam chegado, o 

professor explicou do que se tratava a atividade final e, para ilustrar, começou a 

apresentar diversos exemplos de mapas. Posicionado numa mesa ao fundo da sala e 

utilizando um recurso wireless para passar os slides, o professor começou a 

apresentar os mapas. Os primeiros mapas foram aqueles que os alunos enviaram. A 

cada mapa que aparecia na tela, era perguntado quem tinha enviado. Quando o aluno 

se identificava, ele, ou outro colega era convidado a tentar descrever o mapa e quais 

seriam os objetivos do mapeador (em muitas vezes o termo mapeador era trocado, 

intencionalmente, por modelador). Os alunos fizeram comentários com base na 

lembrança do que tinham visto quando escolheram cada um dos mapas para enviar e 

faziam comentários. Quando acabaram os mapas enviados pelos alunos, foram 

apresentados mapas que o pesquisador e o orientador da pesquisa propuseram. O 

professor aproveitou para fazer algumas perguntas destacando objetivos, aspectos e 

pressupostos de cada mapa. O mapa do metrô de São Paulo, (figura 16), foi um dos 

apresentados aos alunos. 

 

 

Figura 16: Mapa do metrô de São Paulo 

 

 O objetivo do mapeador, neste exemplo, foi representar a localização 

(ordenação) das estações em relação à linha que atende (Verde, Azul, Lilás, etc) e em 

relação às outras estações da mesma linha. Assim considerado, ou sejam ressaltado 

no mapa os limites e as estações como aspectos relevantes, pressupõe-se como 

                                                 
27

 Percebemos, durante a pesquisa, que a disposição das carteiras em um semi-círculo facilita a 

comunicação entre os estudantes. 
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irrelevante para o usuário do metrô a distância entre as estações e sua dimensão 

(quantidade de passageiros que pode atender). Desta forma, as distâncias entre duas 

estações consecutivas não é proporcional à distância entre elas no mapa.  

 Há de se destacar que os mapas dos alunos eram basicamente mapas 

políticos, climáticos, geológicos, mundi e o que mais destoou, em princípio, deste 

padrão, foi um mapa apresentado por uma aluna, do Parque Vale dos Contos (um 

parque ecológico que fica no centro de Ouro Preto). Dentre os mapas levados pelo 

pesquisador, tinha um mapa de metrô de São Paulo; um mapa desenhado à mão 

indicando como se chegar em um sítio; um mapa do céu; um mapa da lua, mapa de 

tráfego em uma rodovia, entre outros, e uma citação de Seemann (2011) que atribui 

aos mapas uma função social dentro de um contexto identificado. 

  

Mapas são construções socioculturais que precisam ser compreendidas 
a partir dos contextos da sociedade na qual foram produzidas. Como 
textos culturais, mapas representam objetos de estudo por excelência 
para que o geógrafo humanista possa levantar questionamentos e 
responder a perguntas sobre geograficidade e sentido de lugar. (JÖRN 
SEEMANN, 2011, p. 1). 

  

 Na sequência, os alunos tiveram oportunidade de conversar entre si e discutir o 

que cada grupo representaria, bem como de questionar o professor sobre possíveis 

dúvidas. Surgiram questões sobre a forma de apresentação do mapa: se o mapa 

deveria ser feito em escala ou ainda se deveria ser impresso em preto e branco ou 

colorido. Foi sugerido que os trabalhos fossem apresentados usando data-show e o 

fato de estar em escala28 ou não dependeria do interesse do grupo. Também ficou 

combinado com os alunos que, em algum momento, seria cobrado um relatório da 

evolução do trabalho. 

 Depois de terem acesso a diversos exemplos de mapas, os alunos puderam 

discutir, em seus grupos, quais aspectos desejavam representar e como seria o mapa. 

 O resultado desta atividade, será apresentado na seção 3.3 desta dissertação.  

3.1.6 Quinta atividade – Questão da conta de água  

 Nesta seção referente à questão da conta de água do condomínio estão 

incluídos os resultados da análise da atividade. Optamos por apresentar primeiro 

aqueles grupos que chegaram a modelos matemáticos e por fim, os grupos que não o 

produziram. Sendo assim, os resultados serão apresentados em ordem diferente 

daquela apresentada pelos alunos na sala de aula. Ainda assim, é possível resgatar 

esta ordem a partir da identificação dos grupos e de seus membros. 

                                                 
28

 Neste momento, o professor aproveitou a oportunidade para falar de proporcionalidade. 
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 A quinta atividade foi realizada numa segunda-feira, dia 28 de maio de 21h às 

22h40min. A proposta era discutir formas de divisão de uma conta de água em um 

condomínio.  Ao chegarem à sala, os estudantes encontraram as mesas organizadas 

em grupos de cinco a sete alunos. Foram se acomodando e quando a maioria dos 

alunos estava presente, foi distribuída uma folha (Apêndice VII) com o enunciado da 

atividade. A figura 17 mostra o enunciado da atividade. 

 

Figura 17: Enunciado da 5ª atividade 

 
 A atividade foi lida pelo professor juntamente com os alunos. As dúvidas foram 

sendo sanadas de forma coletiva à medida que surgiam. Para facilitar o entendimento 

também foi apresentado um exemplo29 que ilustra um aspecto e um pressuposto 

formulado para fundamentar um modelo de divisão da conta. Este exemplo também 

demonstrou a liberdade permitida aos alunos em acrescentar informações para além 

das fornecidas no enunciado, ou seja, os alunos tiveram a oportunidade de 

acrescentar informações à situação que eles consideram pertinentes para desenvolver 

um modelo para a divisão da conta.  

                                                 
29

 Este e os outros exemplos contam do Apêndice VIII. 
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 No exemplo era considerado um único aspecto: a idade dos moradores; e o 

pressuposto formulado afirmava que o consumo de água estava relacionado com a 

idade da pessoa. Esta relação foi matematizada em termos de proporcionalidade de 

forma que o consumo de água fosse proporcional à idade de cada pessoa. Um 

aspecto que seria pouco provável de interferir no consumo de água foi 

intencionalmente usado como exemplo a fim de ilustrar a respeito de aspectos e 

pressupostos e uma possível maneira para matematizar, a proporcionalidade, sem 

influenciar o trabalho dos alunos. 

 A partir deste momento começaram as discussões dentro de cada grupo. Cada 

grupo recebeu também, uma folha com o exemplo explicado coletivamente e mais dois 

exemplos que poderiam ser utilizados a fim de despertar ideias e contemplar uma 

variedade de possibilidades. O segundo exemplo considerava apenas as diferenças 

de tamanhos dos apartamentos e, assim, os apartamentos do primeiro andar deveriam 

pagar o dobro do que pagariam os demais, que não tinham quintal. O terceiro exemplo 

levou em consideração dois aspectos: a idade dos moradores (como no primeiro 

exemplo) e a área do apartamento (como no segundo exemplo). 

 Enquanto os estudantes levantavam qual(is) aspecto(s) considerar e como 

construir o modelo, o professor percorria a sala esclarecendo dúvidas e ajudando a 

matematizar os pressupostos considerados na medida em que os alunos 

apresentavam dificuldade. 

 Quando faltavam entre 25 e 30 minutos para terminar a aula, os alunos foram 

convidados a dispor suas mesas em forma de um grande círculo para que pudessem 

socializar os modelos elaborados e debater entre os colegas a respeito da factibilidade 

e aceitabilidade dos modelos. 

 A seguir são os resultados e considerações a respeito da análise dessa 

atividade.  

Resultados 

 Os modelos apresentados pelos estudantes deveriam atender ao objetivo e, 

além disso, serem aceitáveis pelos colegas. Os alunos foram instruídos de que os 

modelos teriam de ser acompanhados por argumentos em consonância com os 

aspectos considerados e os pressupostos formulados. Um dos objetivos desta 

pesquisa é desenvolver capacidade de argumentação frente a situações que exigem 

apresentação de modelo à crítica. As soluções deveriam ser registradas nas folhas 

fornecidas pelo professor. Os argumentos deveriam remeter aos pressupostos 

formulados, mas ainda assim, a construção do modelo, que incluía a matematização, 
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deveria ser examinada quanto à sua coerência desde o levantamento de aspectos até 

a conceituação destes na modelagem.  

 O primeiro grupo que apresentou, começou seu relato com a seguinte 

afirmação: 

 

ALUNO 1A: A gente considerou o total de pessoas no prédio e os 
apartamentos com quintal a gente considerou como mais uma 
pessoa o quintal [...] 

 

 Neste excerto, o aluno que fala pelo grupo, apresenta dois aspectos que 

considerou: moradores e quintal. Também já é formulado um primeiro pressuposto: o 

quintal é considerado, para efeito de cálculos, como sendo mais um morador. 

Consideramos esta, uma saída criativa para o problema. Como já está fundamentado 

na seção 1.3.1, criatividade se caracteriza pela capacidade que temos de produzir 

ideias e gerar reestruturações. Neste caso, os alunos geraram uma reestruturação da 

situação, ao conceituar o quintal como mais um morador.  

 Apesar de não estar claramente posto pelo grupo, podemos afirmar que outro 

pressuposto é que o consumo varia de acordo com a quantidade de moradores no 

apartamento. Isto pode ser notado na matematização (a seguir). 

 Após levantarem os pressupostos, os alunos partiram para a matematização 

dos pressupostos. O mesmo aluno continua: 

 

ALUNO 1A: [...] a gente colocou um valor, tipo assim, aleatório e dividiu 
pelo número de pessoas. 

 

O “valor aleatório” atribuído pelo grupo foi de R$1800,00 e, com base nesta 

informação calculou o valor que cada apartamento deveria pagar. Para isso, os alunos 

somaram a quantidade de moradores acrescentando dois (os quintais).  

 

 

Apto. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Quintais Total 

Quant. de 
moradores 

4 8 3 5 1 4 2 2 1 7 4 4 2 47 

Fonte: Adaptado do trabalho dos alunos. 

Tabela 1: Total de moradores mais os quintais 
 

 Após quantificar os moradores, os alunos dividiram a conta total por esta soma 

(1800 47 38,29  ) e multiplicaram pela quantidade de moradores em cada unidade, 

considerando um morador a mais em cada apartamento do primeiro andar.  
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Apto. Moradores Valor da conta Observações 

1 5*  R$          191,45  * 4 moradores mais o quintal 

2 9*  R$          344,61  * 8 moradores mais o quintal 

3 3  R$          114,87   

4 5  R$          191,45   

5 1  R$           38,29   

6 4  R$          153,16   

7 2  R$           76,58   

8 2  R$           76,58   

9 1  R$           38,29   

10 7  R$          268,03   

11 4  R$          153,16   

12 4  R$          153,16   

   R$       1.800,00   

Fonte: Adaptado do trabalho dos alunos. 
Tabela 2: Valor devido por cada apartamento 

  

 O modelo apresentado atendeu à expectativa dos membros do grupo e quando 

socializado entre os colegas foi considerado factível e aceitável.  

Como este grupo terminou o trabalho num tempo relativamente curto, o 

professor lembrou-os sobre a característica de reaplicabilidade de um modelo e, 

então, sugeriu aos membros deste grupo que criassem um modelo que pudesse ser 

aplicado a qualquer valor de conta e a qualquer quantidade de moradores no prédio. 

Considerando os mesmos aspectos levantados anteriormente e os 

pressupostos já formulados, partiram para uma matematização bastante elaborada. 

Com sugestão do professor, substituiram o número de moradores do apartamento 1 

por 1MA , o número de moradores do apartamento 2 por 2MA , e assim até o 12º 

apartamento. Também foi sugerido que o valor da conta (que atribuíram R$1800) 

fosse substituído por cV . Assim, chamaram de M o total de moradores fazendo 

1 2 3 12M M M MA A A AM       

 Em seguida, calcularam o que chamaram de cpV  (valor por cabeça30) fazendo 

c
cp

V
V

M
  

Por fim, o total por apartamento ( aptoT ) foi encontrado fazendo 
apto cp aptoT V M   sendo 

aptoM  a quantidade de moradores de cada apartamento. 

 O sexto grupo a apresentar, assim como o grupo anterior, também considerou 

o aspecto quantidade de moradores, no entanto outro aspecto também foi levantado: o 

                                                 
30

 O nome “Valor por cabeça” foi atribuído por um aluno do grupo. 
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tempo de permanência no apartamento por semana. Isto pode ser visto no excerto a 

seguir: 

 

ALUNO 6A: A gente considerou cada pessoa como uma pessoa mesmo, 
criança ou adulto, homem ou mulher, não consideramos 
também que os apartamentos 1 e 2 têm a área... tudo isso... 
consideramos o seguinte: que o total da conta seria ... o total 
da conta deveria ser dividido pelo número de habitantes de 
todos os apartamentos por permanência no mês. 

  

 O aluno começa sua fala referindo-se aos aspectos que outros grupos (que 

apresentaram antes) levantaram e termina apresentando os seus próprios aspectos já 

formulando os pressupostos e matematizando.  

 Notamos, observando o modelo, que os alunos deste sexto grupo, formularam, 

por pressuposto, que o consumo de água é proporcional à quantidade de moradores e 

ao tempo de permanência dos mesmos no apartamento. 

 No início da matematização, montaram a tabela a seguir onde consideraram, 

para efeito de facilitação do entendimento por parte dos membros do grupo, do 

professor e dos demais colegas, que cada pessoa consome por dia 20 litros de água31. 

Assim, na última linha, está o consumo em litros de água por apartamento durante 

uma semana. 

  

Apto. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Quantidade de 
moradores 

4 8 3 5 1 4 2 2 1 7 4 4 

Permanência dos 
moradores (em dias 
por semana) 

7 7 7 7 2 7 7 5 7 7 7 7 

Consumo semanal  560 1120 420 700 40 560 280 200 140 980 560 560 

Fonte: Adaptado do trabalho dos alunos. 
Tabela 3: Consumo semanal por apartamento 

  

 Continuando o processo de matematização, os estudantes somaram os 

consumos semanais de cada apartamento e obtiveram o total de água consumida no 

condomínio, por semana (6120 litros) e por mês (24.480 litros). Assim, o grupo 

determinou o valor da conta a ser paga por cada apartamento, multiplicando o preço 

do litro32 de água pelo consumo de cada apartamento. 

 Após a apresentação por parte dos membros do grupo, é possível notar uma 

crítica por parte de outro colega quando questiona o aspecto “tempo de permanência” 

                                                 
31

 Este valor poderia ser qualquer número e os 20 litros serviram apenas para que o grupo pudesse 
explicar o seu modelo.  
32

 Os alunos sugeriram que o preço devia ser consultado junto à empresa de distribuição de água, mas 

não fizeram isto. 
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que considerou ser difícil mensurar. O ALUNO 6B argumentou dizendo que se 

basearam em informações do enunciado da atividade e, se estava na folha, era 

possível de medir. 

 Vale ressaltar uma questão: o que fariam se a conta mensal trouxesse um 

consumo diferente de 24.480 litros. Ou seja, este modelo, tal como foi apresentado 

pelos alunos, não apresentou reaplicabilidade. Esta questão não foi colocada para o 

grupo durante a socialização das respostas.  

 O quinto grupo a apresentar levantou um aspecto bastante original: o sexo dos 

moradores, como pode ser visto no excerto a seguir. 

  

ALUNO 5A: Nós levamos em consideração homem e mulher. 

  

 Formularam, por pressuposto, que as mulheres consomem uma quantidade de 

água diferente dos homens e iniciaram a matematização afirmando que: 

 

ALUNO 5A: A mulher no caso gastaria o dobro do homem pra no caso o 
consumo de água né? 

 

 Em sua matematização inicial, então, afirmaram que uma mulher consome o 

dobro da quantidade de água que um homem e argumentaram acerca disto: 

 

ALUNO 5A: Consideramos isso porque, fim de semana toda mulher tem 
que caprichar né? Fazer uma escova... arrumar a casa toda 
né? Ninguém que ficar “esgandaiada” igual fica durante a 
semana. 

 

 Em seguida, partiram para uma matematização mais elaborada que permitia, 

inclusive, a reaplicabilidade do modelo. Esta matematização foi feita com a ajuda do 

professor mas, pela forma com que os alunos expuseram aos colegas durante a 

socialização, é possível notar que assimilaram as ideias. 

 

ALUNO 5A:  A gente colocou a conta mensal, soma dos “pesos do 
apartamento”. 

Prof.:   O que é “peso do apartamento”? 
ALUNO 5A: Nós chamamos de peso... o que foi chamado de peso aí é a 

quantidade de homens mais duas vezes a quantidade de 
mulheres e aí a gente tinha o que chamamos de “peso do 
apartamento”. 

  

 Em outras palavras, foi criada uma variável auxiliar chamada de “peso do 

apartamento” que era calculada multiplicando-se por dois a quantidade de mulheres, 

multiplicando-se por um a quantidade de homens e somando-se os dois produtos. 
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Dois e um se referem ao fato de cada mulher consumir o dobro da quantidade de água 

que cada homem. Assim, o peso do apartamento (
AP ) é um parâmetro dado por: 

 

2 1AP m h     

 

Sendo m a quantidade de mulheres e h a quantidade de homens no apartamento. 

 A fim de facilitar o entendimento por parte dos demais colegas, o professor deu 

um exemplo: 

Prof.: Um apartamento com 3 mulheres e um homem tinha peso 7. Já 
um apartamento com 3 homens e um mulher, tinha peso 5. 

 

 A partir da relação 2AP m h   que utiliza a matematização do pressuposto 

para obter AP , encontraram o “peso” total do prédio ( PP ) somando os pesos de todos 

os apartamentos. 

 O passo seguinte foi dividir a conta de água do condomínio ( M ) pelo “peso” 

total do prédio e multiplicar este valor pelo “peso do apartamento” para encontrar o 

valor (
AV ) que cada apartamento deve pagar:  

A A

P

M
V P

P
   

 Este modelo, em termos de peso do apartamento e peso do prédio a partir do 

pressuposto que mulheres e homens consomem quantidades de água diferentes 

(mulheres consomem mais água que os homens. Neste caso, o dobro) permite 

reaplicabilidade em situações parecidas. Por exemplo, o modelo pode ser utilizado 

com outros valores para a quantidade de apartamentos, de moradores de ambos os 

sexos por apartamento e também para valores mensais da conta de água do prédio, 

diferentes. Além disso, os alunos poderiam ter feito uma modelagem para situações 

nas quais os pesos dos apartamentos fossem calculados levando-se em consideração 

proporções de consumo diferentes de dois para um entre mulheres e homens.  

 Outro trabalho considerado original foi o de um grupo que propôs uma 

entrevista com os moradores: 

 

ALUNO 8A: O nosso grupo... a gente pensou no seguinte: A gente fez um 
questionário a respeito do consumo de água em cada 
apartamento aí fez uma média ... um cálculo... uma média de 
litros por apartamento e estipulou um valor para cada litro de 
água e fez as contas. 

 
 Estes alunos não apresentaram nada além disso no entanto, na folha que 

entregaram há o seguinte modelo: 
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0,35tV C   

 Segundo os alunos, 
tV  é o “valor total a ser pago por apartamento”, C é 

“consumo por apartamento” apurado a partir da entrevista e 0,35 é um custo (como 

exemplo) do litro de água. 

 O sétimo grupo a apresentar, considerou apenas o aspecto número de 

moradores.  

 

ALUNO 7A: Porque a gente levou em conta o número total de pessoas... de 
moradores. 

 

 Em seguida, apresentam, com suas próprias palavras, o pressuposto / 

matematização de que o consumo de cada apartamento é proporcional ao número de 

moradores: 

 

ALUNO 7A: O valor a ser pago, dividindo o valor total pelo número de 
pessoas cada pessoa: criança, idoso, tem que pagar x de valor 
então ficou: uma pessoa paga x, duas pessoas pagam 2x, três 
pessoas, 3x. 

 

 Este excerto já nos dá a ideia de como seria o modelo do grupo, no entanto 

também não elaboram um modelo matemático. 

 O terceiro grupo a apresentar levantou, como aspectos, a quantidade de 

moradores como pode ser visto no excerto a seguir: 

 

ALUNO 3A: Pois é, a gente considerou também o número de pessoas pra 
tentar achar uma fórmula justa né e cada, por exemplo, é o 
apartamento de 7 pessoas pagaria um valor maior que o de 1 
pessoa. Só que a gente tentou também outras formas. 

 

 Em seguida, apresentaram como pressuposto, já matematizando, que adultos 

e crianças consomem quantidades diferentes de água. Pelo excerto a seguir, nota-se 

que consideraram que um adulto consome o dobro da quantidade de água que uma 

criança. 

 

ALUNO 3A: Só que a gente levou em consideração que uma criança seria 
meia pessoa, então cada duas crianças seria um pessoa. 

 

 Consideramos o fato de os alunos conceituarem uma criança como meia 

pessoa (no que se refere ao consumo de água) uma solução original. Além da 

originalidade, essa conceituação foi útil no sentido de facilitar a matematização do 

modelo. O fato de ser original e útil são duas de três características levantadas por 
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Seabra (2008, p.6) quando aponta que “ser original ou novo, ser útil ou interessante e 

refletir a marca do seu criador”. Não podemos falar em reflexão da marca do criador 

por não conhecermos os estudantes a nível de dizer se é ou não uma marca deles, no 

entanto, duas características foram notáveis.  

 O grupo ainda levantou outro aspecto, como pode ser visto neste excerto: 

 
ALUNO 3A: O quintal seria uma variável a parte que a agente teria que 

estudar uma forma de colocar na conta assim, no modelo [...] 
Mas aí não deu, nós .. não deu tempo. 

 

O grupo também levantou o aspecto quintal, como feito por outros grupos, mas 

acabaram por não considerá-lo. Por fim, devido à dificuldade em lidar com 

"ferramentas" matemáticas, este grupo acabou não apresentando um modelo.  

 No quarto grupo a apresentar, os alunos levantaram três aspectos: quantidade 

de moradores, área do apartamento e tempo de permanência no apartamento por 

semana.  

 Por pressupostos, formularam sobre a quantidade de moradores que: 

 

ALUNO 4A:  O maior número de moradores que habitarem na casa maior 
será o consumo de água. 

 

sobre a área do apartamento que: 

 

ALUNO 4A: Em relação a área do apartamento, quanto maior a área... mais 
gasta. 

 

e sobre o tempo de permanência por semana, que: 

 
ALUNO 4A:  Mais dias da semana ser habitável o apartamento [...] mais 

água eu vou gastar. 

 
 Quanto à matematização, há alguma incipiente, quando da formulação dos 

pressupostos, no entanto, o grupo não chegou a um modelo matemático. Nas 

conversas com grupo, durante a elaboração do modelo, foi notada alguma dificuldade 

para lidar com “ferramentas” matemáticas. Apesar de os alunos utilizarem termos 

próprios da proporcionalidade, não sabiam como utilizá-la nesta situação. 

 Por fim, o grupo 2 acabou por não apresentar nada, pois investiram tempo 

tentando formular um modelo que limitava o consumo mensal de água no 

apartamento. Mas, quando adiantaram no modelo, notaram que chegaram em algo 

que não era possível de acordo com a proposição da atividade. Sugeriram colocar 

uma caixa d’água de 500 litros por apartamento. 
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Considerações acerca da atividade 

 Durante a análise dos dados dessa atividade, foi possível notar que alguns 

grupos alcançaram objetivos propostos para esta pesquisa. Em termos de 

compreender modelagem como construção de modelos por meio da formulação de 

pressupostos adequados aos seus objetivos. Os primeiros grupos seguiram esta linha, 

partindo da premissa de que a conta deve ser rateada entre os condôminos  

levantaram os aspectos a considerar, qualificaram os aspectos e matematizaram os 

pressupostos com ajuda instrumental do professor, chegando aos modelos. A 

atividade ainda porporcionou momentos de discussão onde os alunos tiveram que 

argumentar a fim de defender suas posições. Esses momentos aconteceram tanto 

quando do desenvolvimento da atividade quanto na socialização. Os alunos também 

tiveram oportunidade de desenvolver ideias criando soluções para o problema posto. 

3.2 Retorno após a greve 

 Devido a uma greve dos servidores públicos federais da educação, o IFMG-OP 

ficou cerca de três meses (13-jun a 21-set) sem aulas. Para a primeira aula após o 

retorno, segunda-feira, 23 de setembro, o professor preparou uma folha com algumas 

questões que deveriam ser respondidas pelos grupos (Apêndice VIII). A folha 

apresentava as seguintes questões: 

 

1) Qual objetivo que o grupo tem para a construção do mapa? 2) 
De onde surgiu ou qual o porquê deste objetivo?  3) Quais 
aspectos do campus terão maior destaque? 4) Como é que a 
resposta ao item 3 relaciona ao seu objetivo? 5) O que vocês 
fizeram até agora em relação à construção do seu mapa? 6) Qual 
é ou quais são os próximos passos para a construção? 

 

 Durante a aula, os alunos receberam a folha e foi solicitado que discutissem as 

questões que constavam desta folha e trouxessem no dia seguinte, quando seria 

discutida entre a turma. 

 No dia seguinte, quando os alunos chegaram, as carteiras já estavam 

organizadas de forma que os alunos pudessem se ver de frente. Foi aconselhado que 

os alunos de um mesmo grupo se sentassem próximos.  

 O professor começou falando que cada grupo iria expor aos demais o que 

registrou na folha para todos conhecerem os trabalhos e, se quisessem, fazer 

sugestões aos trabalhos dos colegas. 
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 As questões apresentadas pelos alunos continham informações como o 

objetivo para a construção do mapa; de onde surgiu a ideia/objetivo ou qual o porquê 

deste objetivo; quais aspectos do campus teriam maior destaque; qual a relação entre 

os aspectos e os objetivos; o que foi feito até o momento em relação à construção do 

mapa e quais os próximos passos para a construção. Esta conversa durou cerca de 50 

minutos. Diante das explanações de cada grupo, os demais fizeram perguntas e 

sugestões.  

 

3.3 Apresentação dos mapas dos alunos 

 As últimas duas aulas do semestre, dias 29 e 30 de outubro, foram dedicadas 

para que os alunos terminassem a atividade final e apresentassem os seus mapas e 

um texto fundamentando o que tinham produzido. Notamos que além de 

confeccionarem os mapas, a maioria dos grupos levantou problemas do campus. 

Então foi sugerido que cada grupo escrevesse uma carta ao diretor-geral do IFMG-OP 

apresentando-se e mostrando os problemas identificados. Todas as cartas foram 

entregues ao diretor-geral que respondeu aos alunos agradecendo as sugestões do 

ponto de vista dos estudantes. O diretor-geral ainda esclarece que está em vias de ser 

retomado o plano diretor do campus onde estão previstas diversas ações dentre elas 

algumas das sugeridas pelos alunos. Por fim, o diretor-geral adianta que as medidas 

não serão tomadas de forma imediata para que não tenham que ser refeitas ou 

desfeitas num futuro próximo. A carta-resposta consta no anexo. 

 Como estava previsto, a atividade final consistiu na criação de um mapa do 

campus do IFMG-OP onde os alunos, a partir de um objetivo específico, levantariam 

aspectos e formulariam pressupostos acerca de alguma característica do campus. 

 Parte desta atividade foi desenvolvida durante as aulas, entretanto a maior 

parcela do trabalho aconteceu fora deste horário. A atividade de construção do mapa 

do campus deveria ter duração de aproximadamente dois meses, mas, devido à greve, 

este prazo acabou se estendendo. Alguns grupos aproveitaram o período sem 

atividades letivas para se reunirem e prepararem o trabalho; outros, no entanto, não 

produziram nada neste período. Desde o dia da proposta da atividade até o dia da 

apresentação do trabalho pelos grupos decorreram 163 dias, incluindo períodos de 

atividades letivas e greve. Em sala de aula, por duas oportunidades de 100 minutos 

cada, a atividade foi discutida entre os estudantes: uma para  alunos finalizarem seus 

trabalhos e outra para apresentarem os mapas elaborados pelos grupos.  

 No dia marcado, os mapas dos grupos foram apresentados com destaque para 

os objetivos, os aspectos que foram considerados, em que medida, e por quê. Os 
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colegas tiveram a oportunidade de questionar uns aos outros sobre suas construções. 

Esta apresentação foi feita em forma de seminário e apresentada utilizando data-

show. Nesta ocasião, os grupos entregaram ao professor, um texto onde constava o 

objetivo, os aspectos considerados e os elementos observados durante o trabalho de 

confecção do mapa. Junto a este trabalho, cada grupo entregou também a carta que 

foi encaminhada ao diretor-geral do campus a fim de que pontuais observações dos 

alunos relacionadas a problemas percebidos durante a elaboração do trabalho 

pudessem ser analisados pela direção e, se possível, solucionados. 

 A maioria dos grupos utilizou o tipo de mapa padrão, visto por cima, com título, 

legendas e escala. Um grupo, no entanto, apresentou o mapa em nível do piso (tipo 

Google Street View). Apresentaremos a seguir, os trabalhos dos sete grupos e os 

resultados da análise de dois (grupos 4 e 6) que escolhemos por apresentarem 

características que apontam para os objetivos desta pesquisa de forma mais enfática. 

Outros 4 trabalhos também têm elementos que se relacionam com os objetivos 

apontados na introdução, no entanto não os apresentam como os dois selecionados. 

Apenas um trabalho (o de número 7) não atingiu os objetivos propostos por dificuldade 

que serão apresentadas à frente. 

 

O grupo 1 
 Os alunos do grupo 1, inspirados nas imagens do Google Streetview 

(www.google.com/streetview), fotografaram quatro caminhos distintos que ligam o 

Pavilhão de Meio Ambiente (prédio onde os alunos têm aula) até o prédio onde 

funciona a biblioteca do campus. O objetivo do grupo foi encontrar caminhos que 

pudessem ser feitos por um aluno que necessitasse do uso de cadeiras de rodas. 

Foram levantados aspectos como a presença de rampas de acessibilidade ou 

obstáculos que dificultavam a mobilidade. Ao final do trabalho, concluíram que o 

campus oferece condições adequadas para pessoas com necessidade especiais de 

mobilidade, entretanto isto só é possível por dois dos quatro caminhos sugeridos, 

sendo um o caminho mais longo e outro com pouca iluminação. O caminho mais curto 

e o caminho “mais natural” tinham escadas ou um trecho em terra (trilha) no meio, o 

que impossibilita um usuário de cadeira de rodas ou de muletas, percorrê-lo. Nas 

caminhadas pelo campus os alunos procuraram também locais de estacionamento 

dedicados às pessoas com necessidades especiais. Encontraram dois pontos com 

esta característica. 

 

O grupo 2 
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 O grupo 2 notou que as placas de identificação e localização ao longo do 

campus são falhas e muitas vezes inexistentes. Além disso, quando há identificação 

de um prédio, não se sabe o que funciona ali dentro. Diante desta problemática e 

utilizando uma planta do campus construída pelo setor de projetos (ver figura 18)33 do 

IFMG-OP, o grupo procurou identificar os setores que funcionam em cada edificação. 

Segundo palavras de uma aluna, no início da apresentação do trabalho: 

 
ALUNO 2A: “Nosso objetivo foi tentar esclarecer assim pra todo mundo, assim, 
para alunos, funcionários, assim aqueles que vêm aqui pela primeira vez ou 
aqueles alunos que vão vir fazer a matrícula, explicar o que cada pavilhão faz, 
cada característica deles, [...]” 

 

 No entanto, o grupo ressaltou que esta tarefa não foi fácil principalmente 

porque muitos setores estavam fechados durante a greve, período que tiveram para 

visitar e mapear o campus. Apesar disso, no mapa apresentado, muitos dos pavilhões 

e setores que funcionam em cada um deles foram reconhecidos: conseguiram 

identificar atividades realizadas em dezoito prédios. As figuras a seguir mostram a 

planta do campus obtida junto ao setor de projetos (Figura 17) e aquela apresentada 

pelos alunos na sala de aula (Figura 18). Durante a apresentação do trabalho o grupo 

utilizou um recurso interativo que, quando o cursor do mouse era colocado sobre cada 

um dos balões com compunham a figura, abria-se uma caixa de texto com as 

informações acerca do que funcionava em cada prédio. Na figura 18 está um exemplo 

disto. 

 

                                                 
33

 O setor de projetos é uma coordenação ligada à Diretoria de Administração e Planejamento. Neste 

setor trabalham os engenheiros, arquitetos e desenhistas do campus. Os alunos procuraram este setor e 

conseguiram um desenho técnico (planta baixa) com os prédios, ruas, praças e outras informações 
acerca do campus do IFMG-OP. 
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Figura 18: Planta do Campus 

 

 

Figura 19: Planta com campus com balões acrescentados pelos alunos do grupo. 
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 No trabalho escrito, os alunos propuseram a criação de uma cartilha com estas 

informações. Esta proposta também fez parte da carta que o grupo encaminhou ao 

diretor-geral. 

 

O grupo 3 
 O grupo 3 optou por não apresentar problemas e sim uma característica 

julgada marcante pelos membros, porém pouco observada pelos demais alunos: a 

arborização do campus. Durante a apresentação, mostraram fotos com muitas árvores 

trazendo características e curiosidades de cada uma delas. A figura a seguir mostra 

uma das telas da apresentação do grupo. 

 

Figura 20: Jacarandá-minoso roxo. Uma das árvores destacadas na apresentação do 
grupo 

 

 O grupo também conversou com funcionários responsáveis pela administração 

do campus sobre projetos que visam ampliar a arborização e ainda sobre como é feita 

a manutenção (poda) das árvores.  

 Na carta que o grupo escreveu ao diretor-geral do campus, foi sugerido que: 

 

“por não conhecermos bem os tipos de árvores, tivemos que recorrer a colegas 
que possuíam maior entendimento de variedades de árvores, com isso 
pensamos que seria muito produtivo se a administração do Instituto, que 
pudesse de alguma forma, através até de placas, identificarem quais tipos de 
árvores existentes. Assim despertaria mais interesse entre os alunos e também 
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saberiam melhor qual é a importância das árvores e os benefícios que elas 
trazem para todos nós e para o meio ambiente em geral.” 

 

 Este trabalho despertou nos alunos a curiosidade pelas árvores do campus e 

alguns declararam que nunca tinham observado a quantidade delas, inclusive das 

árvores frutíferas comentadas pelos membros do grupo. 

 Durante atividade realizada com os estudantes após o fim da greve quando os 

alunos socializaram suas ideias e receberam sugestões dos colegas, uma das alunas 

da turma que é funcionária da Secretaria de Meio Ambiente da prefeitura de Ouro 

Preto se interessou em colaborar com os membros do grupo. Desta forma, no dia da 

apresentação do trabalho, trouxe cinco mudas de árvores utilizadas para 

reflorestamento e exemplares de outras presentes no campus do IFMG-OP para 

serem sorteadas entre os alunos da turma. Após o sorteio, a aluna ainda ensinou 

como deveria ser feito o transporte e o plantio daquelas mudas.  

 

O grupo 4 
 O grupo 4 contemplou a distribuição das lixeiras do campus. Este é um dos 

trabalhos que  optamos por analisar em mais detalhes. Durante a pesquisa, o grupo 

observou a disposição das lixeiras no campus, se estavam bem distribuídas e se havia 

em número suficiente e a condição das lixeiras. 

 No início da apresentação, os alunos procuraram fundamentar os conceitos de 

lixo e não lixo. Além de busca por novos conhecimentos, a atividade proporcionou aos 

alunos a oportunidade de desenvolver argumentação. 

 

ALUNO 4A: E o nosso trabalho vai retratar a questão das lixeiras fixas do 
campus ai primeiro vai conceituar, tratar o que é lixo. Lixo é 
qualquer resíduo inconveniente das atividades humanas. 
Muitos materiais jogados nas lixeiras muitos deles poderiam ser 
reciclados, isso não é lixo. 

 

 No excerto a seguir, é possível notar que, mais uma vez, os estudantes 

pesquisaram acerca de conhecimentos que não constam da ementa da disciplina e 

que conversaram com uma colega que não era do grupo a fim de aproveitar seus 

conhecimentos e trazerem informações mais detalhadas para a pesquisa e para a 

turma. A colega que não é membro do grupo está identificada como ALUNO 5. 

 

ALUNO 4A: A quantidade de resíduo produzido diariamente em Ouro Preto 
seria de 50 toneladas por dia, de acordo com que ALUNO 5 me 
passou e esse lixo ele é levado para um aterro controlado que 
seria Manzagão. Eu não saberia o que é, mas é Manzagão. 

ALUNO 5: Manzagão é o nome do aterro. 
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ALUNO 4A: De acordo com a pesquisa do IBGE 73% deles tem o destino 
certo, mas o outro 27% são jogados em terrenos baldios, 
matos, locais inadequados. As consequências agente já falou 
que são doenças . 

 

 Após esta discussão inicial acerca do conceito de lixo e da destinação do lixo 

na cidade de Ouro Preto, os estudantes passaram a apresentar o mapa que 

construíram a partir da planta baixa do campus. No mapa, estão apontadas as lixeiras 

existentes no campus. A variação das cores se justifica pelo fato de as lixeiras terem 

sido instaladas para coleta seletiva. 

 

  

Figura 21: Mapa apresentado pelo grupo 4 à turma e apontando onde estão a lixeiras. 

 

  

ALUNO 4B: Isso aí é o destaque das lixeiras mesmo no campus, essas 
lixeiras transparentes seriam essas próprias lixeiras que tem 
aqui na frente ela não tem coleta [seletiva], ela é tipo única. 
Jogam o que quiser, lixo orgânico, molhado ou seco como 
muita gente diz, as lixeiras coloridas (vermelhas, azul, amarela 
e verde) elas já utilizam a coleta seletiva. 

 

 Como levantado na seção 2 do capítulo 1, mapas permitem uma visão a partir 

de suas representações. No caso do mapa da figura 21, é possível identificar os 

diversos prédios do campus e a localização das lixeiras. Isso permite um 

reconhecimento do espaço onde o aluno se encontra. 

 Em seguida, o mesmo ALUNO 4B destaca os objetivos do trabalho que o grupo 

desenvolveu: 
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ALUNO 4B: O que a gente quer destacar, o motivo principal desse mapa é 

colocar o principais pontos de lixeira fixas no IF os locais que 
tem e aqueles que não têm que a gente quer retratar também 
alguns locais que faltam lixeiras ou que tem lixeiras 
degradadas. 

 

 É possível notar um posicionamento dos estudantes frente a uma situação no 

que diz respeito à distribuição de lixeiras no campus. Os estudantes se propõe a 

apontar falhas e soluções. Isso se refere ao que Moraes (2007, p.119) aponta por 

criticidade. Em outro momento da apresentação, essa situação reaparece. No excerto 

a seguir, está uma sequencia de falas dos membros do grupo 4 acerca da coleta 

seletiva dentro do IFMG e também no restante da cidade de Ouro Preto. No início do 

trecho, o ALUNO 4B se refere às lixeiras destinadas à coleta seletiva, porém não 

identificadas. 

 

ALUNO 4B: E aqui no IF como tem as lixeiras pra coleta seletiva, a gente 
não tem obrigação eu acho de saber qual o lixo que é 
destinado pra qual lixeira, então nossa proposta também seria 
colocar é ter uma educação, uma política de incentivo para que 
os frequentadores do IF: alunos, professores ou visitantes 
sejam lá quem for, uma mobilização pra trocar as lixeiras ou 
colocar os nomes que significam cada umas delas. 

ALUNO 4C: Por que muitas delas também são quebradas. 
ALUNO 4B: Tem essas lixeiras daqui só que a coleta seletiva daqui do IF 

não e feita nem daqui nem de Ouro Preto. Tem alguns projetos 
de reciclagem que até tem nesses folders que eu passei pra 
alguns de vocês que ALUNO 5 deu pra gente também tem 
falando da coleta seletiva só que aqui não faz essa coleta, todo 
mundo joga o lixo em qualquer lugar por acaso alguém aqui 
escolhe onde vai jogar o lixo? Seco ou molhado? Eu acho que 
não. 

 

 Mais adiante, os estudantes começam a mostrar fotos do campus apontando 

lugares que tem e que não tem lixeiras. Segue é um mosaico feito a partir de fotos 

apresentadas pelos alunos: 
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Figura 22: Mosaico de fotos apresentadas pelo grupo 4 a respeito da ausência de lixeiras em alguns 

prédios 

 

 As duas imagens superiores da figura 22 mostram o Prédio da Administração e 

a lateral do Pavilhão de Segurança do Trabalho. Em relação a estes dois prédios, os 

alunos destacam que não possuem lixeiras. No entanto, os alunos apontam a 

ausência de lixeira neste prédio, porém com a existência de lixeiras no prédio que fica 

imediatamente a frente destes, ou seja, a lixeira não está fisicamente disposta ao lado 

do prédio mas ao lado de um prédio próximo. Implicitamente os alunos estão 

modelando a respeito do que eles concebem a respeito da distribuição de lixeiras no 

campus. É possível notar a formulação de um pressuposto que não precisa haver 

lixeiras em todos os prédios. As lixeiras são dispensáveis em alguns prédios desde 

que elas existam em algum prédio próximo. Ao especular a respeito de uma eventual 

elaboração de um modelo com esse pressuposto, seria até possível matematizar em 

termos de distância mínima entre duas lixeiras.  

 Na imagem inferior à esquerda da figura 22, os alunos mostram o Prédio da 

Piscina. Colocam em relevo que ali não há lixeiras, mas em seguida formulam novo 

pressuposto e completam com uma postura frente a uma situação: 

  

ALUNO 4B: Mas tudo bem não ter porque não tem muita circulação de 
pessoas só que poderia ter um pouco mais de cuidado. 
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 O pressuposto é que devem haver lixeiras onde há circulação de pessoas. Por 

fim, na figura 22, inferior direita, os alunos mostram o Pavilhão de Desenho e 

destacam uma haste onde havia uma lixeira, porém a lixeira não se encontra ali. Mais 

uma vez, numa sequencia de falas, dois alunos do grupo se posicionam frente à 

situação: 

 

ALUNO 4A: Aqui dá até pra ver a haste da lixeira que tinha, mas não tem a 
lixeira. 

ALUNO 4C: Eu posso estar errada em algumas coisas que eu falar aqui, 
mas eu acho assim, que deveria ter mais cuidado. 

  

 Quando o aluno fala em “cuidado”, ele se refere à necessidade de conservação 

com manutenções preventivas e corretivas, a fim de não deixar que a situação de 

ausência de lixeira por ter sido quebrada, se repita. 

 Ao final da apresentação, os alunos do grupo voltam a destacar seus objetivos, 

e apontam a possíveis soluções para os problemas levantados.  

 
ALUNO 4D: E então seriam esses os nossos objetivos: trocar as lixeiras, 

identificar as que não tem [nomes] só com cores. Eu acho que 
só com cores não adianta. A gente tem que ter uma boa leitura 
pra saber onde vai ser jogado e tem que ter uma política de 
incentivo porque ninguém começa a fazer alguma coisa “do 
nada”. É, eu acho que é isso, pode ser um pouco de lixeiras, 
essas coisas de conscientização, mas é importante sim. É o 
que mais importa porque de uma hora pra outra não tem como 
resolver... 

 

 Isso diz respeito ao que Crampton (2008, p. 86) aponta por criticidade quando 

afirma que não se trata de uma busca por falhas, mas sim, uma busca por soluções 

sugerindo alternativas. Ainda segundo o mesmo autor, esses pressupostos e essas 

noções familiares dão forma ao conhecimento e permitem que ele aconteça. 

 Os estudantes completam a sua apresentação, procurando despertar uma 

conscientização por parte dos seus colegas: 

 

ALUNO 4C: Assim, vai partir de cada um... 
ALUNO 4D: Vai. E os futuros alunos já podem ter outra visão da questão do 

destino do lixo por causa das lixeiras da escola. 
ALUNO 4B: E para que nós, acadêmicos do curso de Geografia, possamos 

sair daqui com a mentalidade de que nós vamos usar daqui pra 
frente mais as nossas lixeiras colaborando assim com o meio 
ambiente. Nós estamos querendo aqui, o nosso grupo inclusive 
e esperamos contar com vocês. Que nós todos saiamos daqui 
com este compromisso de acabar com essa questão de praxe 
de jogar em qualquer lugar. O certo é jogar dentro da lixeira. 
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 Também comentam da carta encaminhada ao diretor-geral do campus, em que 

o grupo propôs a identificação das lixeiras e a implantação de coleta seletiva dentro do 

campus. Nas palavras do grupo constantes da carta apresentada ao diretor-geral, 

 

O nosso campus possui algumas lixeiras que não oferecem possibilidade de 
separação correta dos rejeitos, e outras, onde a cor representa o material que 
deverá ser depositado, mas não apresenta identificação escrita no respectivo 
recipiente. Visando uma melhora significativa no sistema de coleta do campus 
Ouro Preto, sugerimos a substituição das lixeiras que se encontram 
danificadas, pelas que contêm coleta seletiva, com a indicação apresentada 
em cada uma delas. 

 

 Finalizada a apresentação dos slides, os alunos disseram que a origem da 

ideia do tema do trabalho foi a Rio+2034 e que queriam desenvolver o trabalho sob um 

tema em relação ao meio ambiente, ao espaço onde convivem e acreditaram ter 

conseguido isto. 

 A partir daí, houve intensa discussão na sala de aula acerca da destinação do 

lixo do campus e da cidade de Ouro Preto. Ainda criticaram a posição da 

administração da escola no sentido de não incentivar a coleta seletiva juntando todo o 

lixo recolhido no campus em um único latão que fica na parte externa onde o 

caminhão da prefeitura faz a coleta. 

 Ao final, a colega de turma que é funcionária da Secretaria de Meio Ambiente 

de Ouro Preto destaca que existe coleta seletiva de papel em Ouro Preto e que 

diversas instituições como o IFMG-OP, a UFOP e empresas da cidade contribuem 

para tal. O material reciclado recolhido é destinado a uma associação de catadores 

que separam e dão destinação adequada ao material35. 

 Para encerrar, o professor pediu a palavra, comentou sobre como é feita a 

coleta seletiva de papel no campus e agradeceu aos alunos do grupo 4. 

 

O grupo 5 
 O grupo 5 teve por objetivo mostrar que existem cursos superiores no IFMG-

OP. Segundo os alunos, o que os motivou a fazer este trabalho foi o desconhecimento 

deste fato por muitas pessoas em Ouro Preto. Isto foi explicitado tanto na 

apresentação dos alunos quanto na carta enviada à direção. A figura 23 mostra um 

recorte de um slide da apresentação do grupo.   

                                                 
34

 A Rio +20 é uma Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável organizada 

conforme a Resolução 64/236 da Assembleia Geral que aconteceu no Brasil entre os dias  20 a 22 de 
junho de 2012. A Rio+20 marcou o 20º aniversário da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento (UNCED), realizada no Rio de Janeiro em 1992, e o 10º aniversário da 
Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (WSSD), promovida em Joanesburgo em 2002. 
(Fonte: http://www.onu.org.br/rio20/ acesso em 05/08/13) 
35

 A aluna não especificou qual a destinação do material. 
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Figura 23: Slide da apresentação do grupo 5 explicitando o objetivo da pesquisa. 

 

 O objetivo de dar visibilidade aos cursos superiores do IFMG-OP também foi 

apontado na carta enviada à direção: 

 

“O tema escolhido por nós foi destacar cada pavilhão onde está localizada a 
coordenação de cada curso superior presente hoje no campus. Esta opção se 
deu, pelo fato de muitas pessoas de Ouro Preto e região ainda desconhecerem 
a existência de tais cursos neste campus.” 

 

 Os alunos ainda destacam uma possibilidade de visibilidade aos cursos 

superiores do IFMG-OP quando escrevem ao diretor as seguintes palavras: 

 

“Acreditamos que, a divulgação de uma cartilha com um mapa destacando 
cada pavilhão de curso superior, bem como sua coordenação, despertaria e 
muito a curiosidade das pessoas e quem sabe estas não se interessariam em 
vir até o instituto fazer uma visita.” 

  

 No mapa que construíram, destacaram a localização de cada prédio / pavilhão 

onde estão localizadas as coordenações dos cinco cursos superiores do IFMG-OP – 

Tecnologia em Gestão da Qualidade, Tecnologia em Restauro de Imóveis, Tecnologia 

em Gastronomia, Licenciatura em Física e Licenciatura em Geografia. A sequência de 

figuras a seguir mostra o primeiro croqui (Figura 24), logo após um mapa mais 

elaborado (Figura 25) e, em seguida um mapa (Figura 26) feito a partir de uma 

imagem com Google Earth (earth.google.com).  
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Figura 24: Croqui apresentando as coordenações dos cursos superiores do IFMG-OP.
 36

 

 
 

 Na figura 24, o grupo 5 apresenta uma primeira ideia para a localização das 

coordenações dos cinco cursos superiores do campus Ouro Preto do IFMG. Essas 

coordenações estão destacadas com um asterisco e o nome em vermelho. 

                                                 
36

 Os destaques elípticos e os números 1, 2, 3 e 4 foram feitos pelo pesquisador a fim de 
clarificar a leitura uma vez que estavam ilegíveis na imagem. Os destaques indicam a 
localização das coordenações dos 5 cursos superiores do IFMG-OP sendo 1) Licenciatura em 
Geografia e Tecnologia em Conservação e Restauro (ambos funcionam no mesmo prédio); 2) 
Tecnologia em Gestão da Qualidade; 3) Tecnologia em Gastronomia; e 4) Licenciatura em 
Física. 
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Figura 25: Mapa do grupo 5 apresentando as coordenações dos cursos superiores do IFMG-
OP

37
  

 

 Na figura 25 em verde, está o Pavilhão do Magistério, onde funciona a 

Coordenação do curso de Gastronomia. Em laranja, o Pavilhão de Física, onde fica a 

coordenação do curso de mesmo nome. Em Azul, o Pavilhão do Tecnólogo, onde está 

alojada a coordenação do Curso de Gestão da Qualidade e em Vermelho, o Pavilhão 

Geraldo Nunes, onde funcionam as coordenações de dois cursos superiores: 

Tecnologia em Conservação e Restauro e Licenciatura em Geografia. 

                                                 
37

 As indicações entre parênteses com os nomes das cores  foram acrescentadas pelo pesquisador com a 
finalidade de facilitar a leitura em caso de impressão em preto e branco. Na legenda aparecem: 1ª linha: X 
Vermelho – entrada portaria principal; 2ª linha: Verde – Pav. do Magistério - Coordenação de 
Gastronomia; 3ª linha: Laranja – Pav. de Física - Coordenação de Física; 4ª linha: Azul – Pav. de 
Tecnólogo - Coordenação de Gestão da qualidade; 5ª linha: Vermelho – Pav. de Cursos Superiores - 
Coordenações de Geografia e Restauro; e 6ª linha: X Preto – Prédio em construção Coordenação de 
Gastronomia. 
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Figura 26: Mapa do grupo 5 construído a partir de uma imagem do Google Earth
38

 

 
 
 Por fim, na figura 26 os alunos destacaram os caminhos para chegar em cada 

um dos quatro prédios onde funcionam as coordenações dos cursos superiores 

partindo da portaria principal do campus. Em azul está o caminho para chegar ao 

prédio onde funciona a coordenação do curso de Gestão da Qualidade. Em vermelho, 

o caminho para chegar ao prédio onde funcionam as coordenações dos cursos de 

Geografia e Restauro. Em verde, o caminho para chegar a sala da coordenação do 

curso de Gastronomia e em laranja, o caminho para chegar ao Pavilhão de Física. É 

possível observar que os caminhos marcados são feitos por trânsito de carro. Para um 

deslocamento a pé certamente outros caminhos seriam percorridos. 

 Na carta enviada à direção os alunos mostraram que a visão crítica tem o 

objetivo de colaborar com o crescimento do Instituto: “Finalizamos deixando claro que 

as sugestões acima não devem ser vistas apenas como crítica, mas sim como forma 

de contribuir com a melhoria do campus, o qual temos orgulho em ser universitárias.” 

 

O grupo 6 
 O grupo 6 apresentou as portarias do campus. Este é outro trabalho que vamos 

detalhar apresentando os resultados da análise. O objetivo deste grupo foi mapear os 

                                                 
38

 Na figura, exceto pela portaria, a legenda e as setas seguem as mesmas cores da figura 
anterior. 
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caminhos que permitem um fácil e rápido acesso as portarias do campus. No trabalho 

escrito, os alunos apontam a origem da ideia acerca do tema escolhido. Em palavras 

dos alunos registradas no documento entregue ao professor, 

 

“A nossa concepção da ideia deste mapa veio da premissa de que as 
portarias fornecem acesso a diferentes partes da cidade e por estarem 
mal sinalizadas podem causar transtornos ao transeunte do campus e 
dificultar sua entrada ou saída da instituição.” 

 

 Neste trabalho escrito, os alunos descrevem a localização de cada uma das 

três portarias e se posicionam diante da situação indicando que estão mal sinalizadas 

e levantando hipóteses tentando justificar esta sinalização ineficiente. 

 Para apresentar as portarias, os alunos mostraram uma sequencia de imagens 

descrevendo o processo de construção do mapa que fizeram. Segundo eles, partiram 

de uma imagem (Figura 27) do Google Earth (www.earth.google.com).  

 

Figura 27:  Imagem do Google Earth mostrando o campus do IFMG-OP 

 

 Durante a apresentação, justificaram a opção pela imagem do Google Earth 

“pra não ficar uma coisa anormal”. Isso mostra uma característica que chamamos de 

busca pelo mapa “científico”.  

 O passo seguinte foi buscar ferramentas que permitissem editar tal mapa 

utilizando o conceito de camadas de imagens. Assim, marcaram os limites do campus 

e algumas vias (Figura 28). 
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Figura 28: Campus do IFMG-OP com destaque para algumas vias 

 

 Em seguida, eliminaram a imagem de fundo e acrescentaram ícones 

representando as portarias alguns prédios que podiam servir como referência (Figura 

29) 

 

Figura 29: Mapa apresentado pelo grupo 6 com as portarias e algumas referências 
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 Todas as figuras do trabalho escrito (mostradas anteriormente) compuseram 

também a apresentação oral na sala de aula. Durante a apresentação, os alunos 

enfatizaram algumas situações como o reconhecimento do espaço do campus, 

questões de segurança e mobilidade urbana. Um aluno do grupo começa a 

apresentação se referindo ao reconhecimento do campus.   

 

ALUNO 6A: O principal... a ponto de partida da nossa ideia foi, assim, de 
relatar uma coisa simples que a gente poderia colocar no 
mapa, uma coisa simples mas real e que fosse de extrema 
necessidade de quem não conhece o campus mesmo. 

 

 Em seguida, outro colega cuida de apresentar as três portarias identificando 

(figura 30) a que ponto dá acesso: 

 

ALUNO 6B: Então é a portaria né? Talvez a gente não percebamos, mas 
dão acesso à diferentes partes da cidade igual a de baixo aqui 
que dá acesso à Vila Aparecida [Bairro de Ouro Preto vizinho à 
escola]. Tem a principal, a primeira, que sai aqui na Bauxita 
[Bairro de Ouro Preto onde se localiza a escola] e, depois, 
descendo, sai na Pandiá Calógeras [rua em frente ao campus]. 
E a que sai na Universidade Federal de Ouro Preto [Há uma 
portaria que liga diretamente os campi da Universidade e do 
Instituto]. 

 

 Uma das categorias que surgiu durante a análise dos dados, foi a que diz 

respeito ao reconhecimento do espaço, do ambiente, do território e nesta 

apresentação acerca das portarias do campus, esta categoria teve um papel de 

destaque.   

 Algo que também pode ser notado foi a preocupação com segurança 

(emergência). Num momento, quando falava da falta de sinalização indicando as 

portarias, um aluno do grupo aponta que: 

 

ALUNO 6B: Supondo que alguém precise de um socorro de imediato, uma 
ambulância pode vir, por exemplo, por um caminho mais longo, 
vier pela Vila Aparecida e sair pro Hospital pra socorrer uma 
pessoa aqui, entendeu? E depois retornar por baixo pra sair e 
subir novamente e sair lá na Bauxita Isso tudo porque as 
portarias não indicam né? Corretamente. 

 

 Mais a frente, os estudantes voltam a dicutir a questão da segurança 

relacionando com outra situação: a mobilidade urbana. O campus do IFMG-OP é 

utilizado por moradores de um bairro vizinho (Vila Aparecida) como atalho para bairros 
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como Bauxita e Lagoa e também para pegar ônibus ao centro da cidade. Quando 

levantada esta questão foi possível notar argumentação por parte de um membro do 

grupo e um aluno que não era do grupo (ALUNO 3). 

 

ALUNO 6D:  A, mas eu acho que é um benefício pra população também. 
Não pode generalizar porque às vezes tem muito pai da família, 
muita gente trabalhadora que descansa e corta o caminho 
passando por aqui. Mas a sua observação não é errada 
porque, né?” 

ALUNO 3: Eu também concordo com você. Mas teve uma época que 
estavam roubando umas coisas aqui na escola e aí, se entra 
uma pessoa por ali, vem nesse pavilhão, a moça que toma 
conta nem vai saber se é aluno ou não é e aí ó, entra aqui e 
leva, por exemplo, um aparelho e qualquer um que sai aqui 
coloca numa bolsa ou num carro e vai embora.” 

 

 Mais a frente, esse assunto ainda volta a ser levantado: 

 
ALUNO 6C: Quanto à Vila Aparecida, eu acho que isso aí é uma coisa mais 

complexa. É uma coisa que tem que ser discutida com a 
escola, com essa associação de bairro que há anos que a 
população passa por aqui. É muito mais fácil o acesso pra 
pegar um ônibus, então isso é uma coisa mais complexa de 
estar se discutindo isto com a direção e com a população. Isso 
dá... problemas políticos maiores. 

 

 Outra questão bastante debatida entre os alunos do grupo e os demais colegas 

da sala foi a exigência [ou não] de identificação para entrar no campus.  

 

ALUNO 6A: Uma coisa que a gente observou também que, apesar de não 
ter sinalização, a gente tem aqui vigias 24 horas pra segurança 
dos alunos, dos professores, dos funcionários e também as 
portarias são fechadas elas não têm assim, acesso livre. É um 
ponto positivo. Com os vigias 24 horas, a gente tem que 
apresentar a carteirinha. Já é um ponto positivo. 

 

 O mesmo Aluno 3, citado anteriormente, levanta a questão: 

 

ALUNO 3: Eu queria fazer uma observação, é o seguinte, é a única 
portaria que pede a carteirinha da gente é na portaria principal. 

 

 Segundo informações compartilhadas pelos alunos, a partir da portaria que liga 

à UFOP, estudantes não podem acessar o campus utilizando veículos. Esta situação 

causa indignação à uma aluna e em seguida, um colega destaca a relevância de as 

regras serem claras. No final do excerto, um dos membros do grupo diz que vai 

colocar esta solicitação na carta a ser entregue ao Diretor-Geral. 
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ALUNO 3: O que eu acho que tem aqui é uma burocracia. Igual quando 
você passou lá de carro não te deixaram mesmo que você 
fosse apresentar a carteirinha, mas qualquer pessoa a pé tem 
acesso aqui dentro. 

ALUNO 6A: Eu já acho que é questão de segurança. O que tem que ficar 
mais claro é divulgar isso pro povo, pros estudantes: o que 
pode e o que não pode. Eu acho que aqui é uma escola e pra 
segurança de todo mundo, todos que estão aqui, pras pessoas 
que estão passando, essas regras tem que ficar claras. 

ALUNO 6C: Mas era só o problema dela no carro, porque ela mesmo de 
carro, ela é uma aluna. 

ALUNO 3: É, mas quem passa de carro ali? Só professor? Eu não sei. Um 
morador qualquer que quiser passar de carro aqui por dentro, 
ele pode passar? Aí eu falo que não sou aluna não. 

ALUNO 6C: A sugestão agora, que a gente vai passar isso pra direção... 
ALUNO 6D: Pra direção do CEFET [IFMG-OP] a gente vai passar pra eles 

uma carta pra poder reivindicar até esse ponto. Esse é um 
ponto importante. 

 

 No início do excerto, é possível notar um aluno (que não é do grupo 6) dando a 

sua posição diante de uma situação estabelecida. Na sequencia, o ALUNO 6A 

argumenta acerca da situação levantada. Em seguida, um aluno que está 

apresentando o trabalho, critica a regra vigente (Porque não pode entrar? Sendo de 

carro ou não, é aluno).  Por fim, dois alunos do grupo (6C e 6D) se propõe a reivindicar 

esta situação na carta a ser entregue à direção. Isto também é uma postura de de uma 

situação sugerindo alternativas. 

 Ao final da apresentação, um aluno do grupo ainda destacou que o mapa 

confeccionado pelo grupo, ainda tinha outra utilidade: localização de prédios no 

campus: 

 

ALUNO 6A: Tem mais uma coisa e agora eu fiz uma observação aqui, só a 
última observação, que com essas referências que tem aqui a 
gente não tem acesso só às portarias, por exemplo, o Pavilhão 
de Mineração. Se alguém procurar a Biblioteca, por esse mapa 
aqui você consegue indicar onde é que está. Você entrega 
numa cartilha e fala onde que é a Biblioteca. Por esse mapa, ó, 
em frente ao pavilhão de Mineração, você pega à esquerda, aí 
você vai ver a placa escrito biblioteca. Observação boa porque 
até as vias, se todo mundo reparou aqui, elas circundam os 
principais pontos aqui do pavilhão [ele quis dizer campus], 
menos a parte debaixo aqui, do restaurante e as quadras. 

 

 Esta característica do mapa se deve ao fato de os alunos terem usado 

iconização para representar alguns prédios e a capela (ver figura 30). O termo 

iconização se refere ao uso de símbolos para direcionar a leitura tornando-a intuitiva. 

 Depois da apresentação por parte dos alunos do grupo e das discussões 

ocorridas na sala, o professor encerrou destacando que a apresentação ficou muito 
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rica uma vez que não focou apenas na localização das portarias e sim no papel que 

eles exercem. 

 

O grupo 7 
 Por fim o grupo 7, no seu trabalho, mostrou as áreas de vivência incluindo uma 

área que ainda está em fase de projeto. Os alunos que compunham este grupo 

tiveram dificuldade de se encontrar para desenvolvimento do trabalho e, assim, os 

resultados apresentados não agradaram aos membros do grupo e aos demais colegas 

e devido a isto, não entraremos em detalhes a respeito deste trabalho. 

 

 A seguir, consta uma discussão e as considerações finais acerca dos 

resultados obtidos nesta pesquisa quando retomaremos os objetivos e a questão 

desta pesquisa. 
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Discussão e Considerações Finais 

 Ao analisar os dados obtidos durante a realização da pesquisa e observando-

os sob a ótica da modelagem matemática em termos de premissas e pressupostos, 

tendo em mente a questão de investigação que nos guiou nesta pesquisa e os 

objetivos apresentados na introdução desta dissertação, chegamos a algumas 

conclusões sobre as quais discorreremos a seguir.  

 Ao planejar e desenvolver a série de atividades de modelagem constante desta 

pesquisa, tínhamos entre os nossos objetivos, proporcionar aos estudantes um 

ambiente onde discussões deveriam ocorrer de forma ampla e livre acerca dos 

assuntos levantados pelos próprios estudantes e pelo professor, pois assim 

contribuímos para formar cidadãos críticos e criativos.  

 O desenvolvimento da criticidade e da criatividade estavam entre os nossos 

objetivos, mas discutiremos, em princípio, acerca de modelagem.  

 O primeiro objetivo que apontamos foi que os alunos compreendessem 

modelagem como construção de modelos por meio da adoção de premissas e 

formulação de pressupostos adequados aos seus objetivos, necessidades, interesses 

ou aspirações e percebemos que as atividades, principalmente as duas preliminares 

(atividades 4 e 5) cujo resultado da análise consta desta dissertação, proporcionaram, 

em parte, esta compreensão. Não temos indícios para apontar acerca da 

compreensão em termos de premissa uma vez que, como já posto no capítulo 1, é 

comum que as premissas sejam adotadas sem que o modelador esteja ciente disso, 

por conceber situações dentro de um esquema padrão. No caso das atividades quatro 

e cinco, a premissa foi passada implicitamente já no enunciado, assim, os estudantes 

não procuraram se guiar por outras ideias que não fossem a distribuição das sementes 

para os agricultores ou a divisão da conta de água entre os condôminos. 

 No que diz respeito aos aspectos levantados pelos alunos modeladores, 

concluímos que houve entendimento por parte dos estudantes quando do 

desenvolvimento dos modelos. Nas folhas entregues aos alunos com os enunciados 

das atividades, era pedido de forma clara, que os alunos indicassem os aspectos 

levantados. Nenhum grupo ou aluno demonstrou não ter compreendido o conceito de 

aspecto. 

 Também obtivemos sucesso em termos de entendimento no que diz respeito a 

pressuposto como qualificação dos aspectos levantados. Em geral, os estudantes, 

depois de levantar os aspectos, informavam como eles seriam considerados. Muitas 

vezes, esse processo de levantamento de aspectos, formulação dos pressupostos e 
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matematização, aconteceram de uma só vez, no entanto, isto não atrapalhou na 

criação de modelos. 

 Em termos de matematização, o problema notado foi em relação à aplicar 

conhecimentos matemáticos à situação que estava sendo desenvolvida. Notamos que 

a pouca habilidade para lidar com "ferramentas" matemáticas foi um dificultador na 

hora de gerar os modelos. Foi notado que os alunos se expressavam bem em relação 

aos aspectos que queriam considerar, em relação a como qualificar esses aspectos e 

até mesmo como queriam matematizar, no entanto, tinham grande dificuldade na hora 

de aplicar ferramentas como a proporcionalidade. Isto, inclusive, caracterizou uma das 

categorias que emergiram durante o processo de análise uma vez que foi marcante 

em diversos casos. Quando existia nos grupos, algum aluno que tinha facilidade para 

aplicar ferramentas matemáticas, os modelos que surgiam eram elaborados de forma 

bastante clara possibilitando, inclusive, a reaplicação em situações semelhantes. No 

entanto, em alguns casos os estudantes precisavam da ajuda do professor para 

desenvolverem os modelos. 

 Outra categoria que surgiu durante a análise dos dados, foi a busca por novos 

conhecimentos. Em termos de modelagem matemática, alguns estudantes sentiram a 

necessidade de re-estudar conceitos de proporcionalidade e desta percepção, surgiu a 

demanda de um encontro do professor com alguns alunos fora do horário de aulas, 

para estudarem proporcionalidade. Os envolvidos nesta ação (professor e alunos) 

tinham a intenção de repetir tais encontros, no entanto, isto não aconteceu devido à 

greve. 

 As categorias consideradas até aqui pertenciam todas ao tema modelagem 

matemática sob a ótica de premissas e pressupostos. As primeiras categorias foram 

determinadas a priori à análise (premissa, aspecto, pressuposto e matematização) 

enquanto as três últimas (reaplicabilidade do modelo, pouca habilidade para lidar com 

"ferramentas" matemáticas como dificultador  e busca por novos conhecimentos) 

surgiram durante a realização da análise. Para os outros dois temas (Criticidade e 

Criatividade) todas as categorias são emergentes.  

 O desenvolvimento da criticidade e da criatividade na criação de modelos por 

meio de atividades que estimulem estas habilidades é outro objetivo apontado na 

introdução desta dissertação. 

 Dentre as categorias associadas ao tema Criticidade, três surgiram nas 

atividades preliminares. São elas a criticidade em relação à justiça, argumentação e 

crítica ao modelo vigente.  

 As três foram marcantes nas duas atividades preliminares que apresentamos 

aos resultados da análise. Na quarta atividade quando os alunos discutiam sobre o 
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modelo de divisão das sementes para os agricultores, proposto pelo governo e na 

forma da divisão da conta de água entre os condôminos de um edifício. Os alunos 

criticavam o modelo do governo (dar a mesma quantidade de sementes para todas as 

famílias sem considerar especificidades de cada uma delas) e desafiaram a ideia que 

a divisão da conta de água deve ser de acordo com o número de apartamentos 

(desconsiderando as possíveis diferenças de consumo entre as unidades 

habitacionais). Eles se preocupavam em elaborar modelos que fossem justos, pelo 

menos sobre os seus pontos de vista, argumentando com os colegas e professor na 

hora de defender seus modelos. Entre os nossos objetivos estava o de desenvolver 

capacidade de argumentação frente à situações que exigem apresentação de modelo 

à crítica. 

 Em termos de criatividade, há de se destacar, nas atividades preliminares, a 

originalidade dos alunos na hora de elaborar seus modelos (considerando criança 

como meia pessoa no que se refere ao consumo de água, qualificando um quintal 

como um morador do apartamento a fim de facilitar a elaboração do modelo ou ainda 

dizendo que uma mulher consome o dobro da quantidade água que um homem).  

 Esta originalidade também pode ser notada na construção dos mapas. Como 

exemplo, temos o trabalho do primeiro grupo a apresentar. A resultado da análise 

deste trabalho não foi apresentada nesta dissertação, no entanto, há de se destacar 

uma característica: no mapa elaborado, os alunos descreveram caminhos que levam 

do pavilhão onde estudam até a biblioteca porém o mapa foi feito por meio de 

fotografias, em nível de solo, diferente dos mapas vistos por cima que comumente 

encontramos. 

 Em termos dos trabalhos cujo resultado da análise estão apresentados, 

também apresenta características criativas o trabalho do mapa que representou as 

portarias quando os alunos utilizaram iconização para tornar mais fácil sua leitura e 

interpretação. Os mesmos alunos também buscaram alternativas para elaboração do 

trabalho procurando na Internet softwares que permitiam confeccionar o que queriam. 

No entanto, algo também a se destacar neste grupo, foi o fato de optarem por 

trabalhar com um mapa “correto” ao procurarem também na internet, imagem aérea do 

campus para servir de apoio na hora de confeccionar o mapa. 

 Também em se tratando de criticidade, nos dois trabalhos detalhados na seção 

3.3, os alunos se colocaram diante de uma situação estabelecida e apresentaram suas 

críticas. Em princípio, os dois trabalhos passaram uma imagem de que iam se limitar a 

apresentar a localização das lixeiras e das portarias mas os alunos levaram a 

conversa para outro foco. No caso do trabalho acerca das lixeiras, os alunos falaram 
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bastante acerca da ausência da coleta seletiva de resíduos e no grupo que tratou das 

portarias, houve grande discussão em termos do papel das portarias do campus.  

 

Mapa é modelo? 
 Cumpre-nos, agora, a missão de discutir, a partir dos resultados desta 

pesquisa, se podemos tratar mapa como modelo. 

 Na sub-seção Mapas e criticidade, integrante da seção 1.2, comparamos uma 

imagem comum de modelo matemático  com uma colocação de Seemann (2003). 

Ambas as citações criticam a imagem de modelos e mapas como algo preciso, pronto, 

acabado. Mas, para que possamos considerar um mapa como um modelo, devemos 

verificar se os mapas construídos pelos alunos atendem aos conceitos de modelo. 

Retomando a nossa fundamentação, temos por modelo, o resultado esperado de uma 

modelagem e que modelagem se caracteriza no “recorte e na formulação de um 

isolado, ou seja, na conceitualização de um fenômeno com fundamento em premissas 

e pressupostos que remetem tanto ao fenômeno quanto aos objetivos do modelador” 

(Bean, 2009, p. 2). 

 Assim, ao olharmos para os trabalhos elaborados pelos alunos, podemos 

perceber que seus mapas são um recorte da situação estabelecida com foco no que 

procuraram representar. No entanto, não temos indícios fortes o suficiente que nos 

permitem dizer que foram formulados pressupostos quando da construção. Assim, 

deixamos esta questão em aberto. 

 

Os outros objetivos 
 Além dos objetivos com foco nos estudantes, já expostos, ainda tínhamos três 

objetivos em termos ambiente de desenvolvimento das atividades. Neste grupo de 

objetivos, entendemos que o primeiro objetivo foi alcançado em sua integridade uma 

vez que as cinco atividades preliminares promoveram ambientes de discussão tanto 

durante a elaboração dos modelos (atividades preliminares 1, 3, 4 e 5) quanto no 

momento da socialização e discussão com a coletividade dos alunos (todas as 

atividades preliminares, a atividade que consistia na discussão acerca do andamento 

da construção do mapa, e a própria apresentação do mapa confeccionado). O 

segundo objetivo deste grupo foi alcançado em parte uma vez que conseguimos 

possibilitar os estudantes a trabalharem modelagem sob a ótica adotada nesta 

pesquisa, em matemática (Atividades preliminares 1, 3, 4 e 5) e literatura (Segunda 

atividade preliminar). Em termos de geografia, foi possível identificar indícios que 

apontam para o levantamento de aspectos e formulação de pressupostos na atividade 

de construção dos mapas quando, por exemplo, os alunos do grupo 4 apontaram que 
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em alguns pavilhões não tinham lixeiras à porta mas também não precisavam porque 

haviam em outros prédios próximos ou que não havia necessidade porque o fluxo de 

pessoas é pequeno ou quase nulo, mas estes indícios são bastante incipientes e não 

são suficientes para apontar que os alunos fizeram modelagem em geografia. Esta 

mesma análise vale para o terceiro objetivo pois foi possível proporcionar um ambiente 

que levasse o aluno a desenvolver a criticidade e a criatividade na construção de 

modelos matemáticos. No entanto, não podemos dizer o mesmo no que se refere a 

modelos utilizando conhecimentos da geografia. 

 

Retomando a questão de investigação 
 Na introdução desta pesquisa, apresentamos a questão que guiou nossos 

trabalhos no sentido de formular os objetivos, buscar aportes teóricos e elaborar 

atividades a serem desenvolvidas com os estudantes. Agora, retomamos a nossa 

questão de investigação e verificar se temos condições de respondê-la.  

 

Como a realização de atividades, envolvendo modelagem, que 

abordam as premissas e os pressupostos na construção de modelos, 

com encaminhamento subsidiado em uma abordagem crítica e 

criativa pode contribuir à estimulação da criticidade e da criatividade 

nos estudantes?  

 

 Com a finalidade de responder a questão, vamos fazer um breve histórico. 

Notamos que, durante o desenvolvimento das atividades preliminares, os estudantes 

foram adquirindo confiança para exporem suas ideias e falarem o que pensavam sem 

o receio de repreensão dos colegas e do professor. Isto ficou claro quando, durante a 

realização de uma das atividades preliminares, uma aluna aproximou-se do professor, 

perguntou alguma coisa e, diante da resposta, disse que “pela primeira vez eu posso 

responder o que eu quero e não o que eu acho que o professor quer ouvir.” 

 As cinco atividades preliminares buscaram realmente isto: dar ao estudante 

confiança para expor o que pensava e aceitar eventuais críticas que surgissem. Ao 

responder às críticas, que muitas vezes vinham sob a forma de questionamento 

acerca dos modelos propostos, os estudantes tinham que organizar o raciocínio de 

forma a convencer o colega ou professor acerca da ideia proposta. Isto é uma 

estimulação à criatividade.  

 Na atividade de retorno após a greve, quando os alunos submeteram à crítica 

dos demais colegas a parte do trabalho que já tinha desenvolvido, houve uma 

oportunidade para que todos conhecessem o trabalho dos demais “de forma oficial”, 
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ou seja, em um momento dedicado a isto. Neste momento, os colegas tiveram a 

oportunidade de contribuir uns com os outros enriquecendo ainda mais seu trabalho. 

Isto é uma estimulação à criticidade. 

 Na atividade final, quando todos os alunos foram convidados a representar 

característica(s) do campus em um mapa, todos tiveram a liberdade de escolher o que 

queriam representar e como representariam. Deveriam também expor suas ideias em 

um trabalho escrito e os problemas levantados ou especificidade  notada (No caso do 

trabalho sobre a arborização do campus) deveria ser colocado numa carta à direção. 

Por fim, este conjunto de ações deveria ser submetido à comunidade (neste caso, à 

turma). Isto contribui para o desenvolvimento da criatividade e da criticidade. 

 Nestes termos, respondendo à questão de investigação, acerca de como a 

realização destas atividades podem contribuir à estimulação da criticidade e da 

criatividade nos estudantes, respondemos que é proporcionando ambientes de livre 

expressão e aceitação à crítica. Assim desenvolvemos cidadão críticos e criativos.  

 Esta busca por cidadãos críticos e criativos não é nova e já vem acontecendo 

há bastante tempo por professores em diversos locais e níveis de ensino e vimos isto 

muitas vezes na mídia durante os meses de junho de julho de 2013 quando a 

população crítica saiu às ruas e de forma criativa pressionou o poder público a fim de 

terem suas reivindicações atendidas. 

 Esta pesquisa aponta mais uma forma de contribuirmos para o 

desenvolvimento de cidadãos críticos e criativos. 
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