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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta uma pesquisa desenvolvida no Mestrado Profissional em 

Educação Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto. Apresentamos uma breve 

introdução, contendo elementos de nossas vivências discente e docente que nos despertaram 

para a temática de pesquisa; na sequência, buscamos explicitar a temática de pesquisa, bem 

como justificar sua relevância, intentando também demarcar um referencial teórico inicial a 

partir de pesquisas realizadas em Modelagem Matemática; apresentamos as diretrizes gerais 

da pesquisa, como a questão de investigação, os objetivos e a metodologia de pesquisa. Os 

objetivos pretendidos são identificar e analisar as possíveis contribuições da realização de 

Projetos de Modelagem Matemática à aprendizagem de conteúdos de Geometria Espacial, por 

alunos do 2º ano do Ensino Médio. Para isso, após uma revisão de literatura, discutimos as 

relações entre Modelagem Matemática, Projetos de Trabalho e Ensino de Geometria, o que 

pode contribuir para o desenvolvimento de pesquisas e práticas pedagógicas em Educação 

Matemática. A pesquisa foi de cunho qualitativo, sendo feita com uma turma de alunos do 2º 

ano do Ensino Médio de uma escola estadual na cidade de Viçosa, interior de Minas Gerais. 

Foi desenvolvido um projeto chamado “As Formas Geométricas de Nossa Cidade”, 

abordando conteúdos de Geometria Espacial, sendo que os participantes escolheram locais da 

cidade dos quais desejariam investigar as formas geométricas e que constituíram os subtemas 

de investigação dentro do projeto. Os resultados da pesquisa apontam para diversas 

contribuições do desenvolvimento de Projetos de Modelagem Matemática, tanto nos aspectos 

relacionados à aprendizagem dos conteúdos de Geometria espacial, como para a formação da 

criticidade e autonomia dos alunos. 

 

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Projetos de Modelagem; Ensino de Geometria  

Espacial; Educação Matemática no Ensino Médio. 
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ABSTRACT 

 

This paper presents ongoing research developed as part of a masters in mathematics education 

at the Universidade Federal de Ouro Preto. One objective of this study is to identify and 

analyze the possible contributions of carrying out mathematical modeling activities for 

learning spacial geometry with students in their 2nd year of high school. Another important 

objective is related to implications of how mathematical modeling helps teachers to rethink 

their teaching of spacial geometry, having as a major goal the development of meaningful 

learning for students. In addition, we intend to present and discuss relationships between 

mathematical modeling, meaningful learning and teaching geometry, which may contribute to 

the development of research and teaching practices in mathematics education. Initially, we 

present a brief introduction containing elements of our student and teaching experiences 

related to how mathematics has awakened us to the subject of research. As a result, we 

explain the subject of research as well as a justification as to it’s relevance. At the same time, 

we will demarcate an initial theoretical framework from research in mathematical modeling 

where we present the general guidelines of the research, the research question, and the 

objectives and research methodology. The objectives are to identify and analyze possible 

contributions for the accomplishment of mathematical modeling projects in relation to 

learning spatial geometry. After a review of the literature, we discuss the relationships 

between mathematical modeling, work projects and geometry teaching, which contribute to 

the development of research and pedagogical practices in mathematics education. The 

research is qualitative, being done with a class of students of the 2nd year of High School of a 

state school in the city of Viçosa, in the interior of Minas Gerais. A project called "The 

Geometric Forms of Our City" was developed, addressing contents of Spatial Geometry, and 

the participants chose places in the city from which they would like to investigate the 

geometric forms and which constituted the research subtopics within the project. The results 

of the research point to several contributions in the development of of mathematical modeling 

projects, both in the aspects related to the learning of the contents of spatial geometry, as well 

as to the formation of criticality and autonomy of the students. 

 

Keywords: Mathematical Modeling; Modeling Projects; Spacial Geometry Education; 

Mathematics Education in High School. 
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CAPÍTULO 1 

  

O DESPERTAR PARA A MODELAGEM MATEMÁTICA 

 

 

O professor, ao refletir e sistematizar sua prática escolar, produz e 

renova saberes. 

         Dario Fiorentini e Sérgio Lorenzato 

 

1.1. Um pouco da minha história 

 

Desde pequeno, convivi num ambiente carregado de números, afinal meu pai era um 

pequeno produtor e criador de animais. Com ele, aprendi desde muito cedo a fazer as contas, 

assim dizia ele. Por mexermos com a produção de café e criação de frangos, foi muito natural 

desde muito cedo, aprender as quatro operações fundamentais, inclusive aquelas que 

envolviam o que, depois, aprendi se chamarem números racionais e suas respectivas 

representações decimais. Por exemplo, na venda de um frango, tinha que lidar com cálculos 

que envolviam massa do animal e valor do quilograma; na colheita do café era preciso 

entender de inteiros e meios para realizar a medição e ainda, efetuar o cálculo ao final da 

semana para verificar o valor a ser pago aos trabalhadores. 
 

Esse meio no qual vivi desde muito cedo me fez aprender a gostar dos números e de 

seus cálculos. Quando fui escolher um curso de graduação, essa proximidade com o 

conhecimento matemático se fez presente e norteou a minha opção pela Matemática. Assim, 

prestei o vestibular em 1994 para o curso de Licenciatura curta em Ciências que habilitava 

também para o ensino de Matemática para o 1º grau, o qual conclui em 1996. Posteriormente, 

cursei a antiga Licenciatura Plena em Matemática, que foi concluída no final de 1997. Nesse 

mesmo ano, cursei a Especialização em Educação cujo tema de investigação estava 

relacionado com a resolução de questões matemáticas na vida real e na escola. 
 

É importante destacar que leciono Matemática desde 1995, em uma época que havia 

muito poucos professores formados para atender a demanda das escolas, principalmente em 

cidades do interior de Minas Gerais. 
 

Em 1998, mudei-me para Viçosa que possui maiores oportunidades de 

aperfeiçoamento profissional por causa da Universidade Federal de Viçosa – UFV e é bem 

maior do que São Miguel do Anta – MG, onde eu residia. 
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Em Viçosa, cidade na qual resido até hoje, tive a oportunidade de aperfeiçoar os meus 

conhecimentos e, para isso, me engajei em participar nas atividades do Grupo de Pesquisa-

Ação em Educação Matemática (GPAEM), que era coordenado pelo Prof. Dr. Rodolfo 

Chaves do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa – CAP – Coluni / UFV, 

cujos integrantes trabalhavam principalmente com a Geometria em uma perspectiva lúdica, 

concreta e manipulativa, com vistas à construção de conhecimento geométrico. Além disso, 

comecei a participar de cursos de capacitação oferecidos pelo Departamento de Matemática 

da UFV, que foram de grande valia para os professores que atuavam na escola básica. Esses 

cursos abordam temas relacionados com o ensino e a aprendizagem da Matemática em sala de 

aula. 
 

Em 2008, participei da seleção do primeiro edital do Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação à Docência – PIBID, na condição de Supervisor de Licenciandos. Esse programa 

tem por objetivo preparar os licenciandos em uma perspectiva mais prática em sala de aula. 

Nessa perspectiva, os licenciandos desenvolvem atividades na escola e aprendem sobre o 

envolvimento dos professores em sua prática docente e a sua atuação no sistema escolar. O 

PIBID me deu a possibilidade de desenvolver muitos trabalhos, conhecer e aprender com 

profundidade sobre a prática docente e participar de vários eventos que enriqueceram muito o 

meu trabalho como professor. 
 

Por exemplo, foi por meio do PIBID que apresentei um trabalho no Encontro Mineiro 

de Educação Matemática – EMEM, em Lavras, Minas Gerias, em 2009. Foi nesse encontro 

que obtive informações sobre o Mestrado em Educação Matemática da Universidade Federal 

de Ouro Preto – UFOP. De posse dessas informações, organizei-me e participei da seleção 

para cursar uma disciplina isolada no programa no primeiro semestre de 2010. Assim, fui 

aceito para cursar a disciplina “História da Matemática e seu Potencial no Ensino-

Aprendizagem”, que concluí com êxito. 

No segundo semestre desse mesmo ano, participei de outra seleção para cursar a 

disciplina isolada Psicologia da Educação: Teorias da Aprendizagem e Conhecimento 

Matemático, também concluída com êxito. As discussões realizadas nessas disciplinas 

contribuíram para a transformação da minha prática docente. 
 

Participando de eventos, principalmente daqueles organizados pelo Programa de 

Mestrado Profissional em Educação Matemática da UFOP e depois de assistir algumas 

defesas de dissertação, eu me vi em meio a um novo tema a ser aprendido, explorado e 

desenvolvido em sala de aula: a Modelagem Matemática. Então, comecei a aprofundar meu 

conhecimento nesse tema e percebi que o Mestrado Profissional em Educação Matemática da  
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UFOP oferecia uma oportunidade ímpar para que eu pudesse atingir meu objetivo. Nesse 

sentido, com a aprovação na seleção do programa de mestrado da UFOP, continuei com o 

aprimoramento de um projeto de investigação relacionado com a perspectiva teórica e prática 

da Modelagem Matemática. 
 

Além disso, nesses anos atuando como professor da escola básica, e até mesmo 

quando era estudante, tenho observado que a abordagem dada à Geometria tanto no Ensino 

Fundamental II como no Médio muitas vezes é superficial e sem nenhuma ligação com o 

cotidiano dos alunos. Esta questão sempre me incomodou. 
 

De fato, o ensino de Geometria tem sido pouco explorado, sendo normalmente 

relegado ao final de cada ano letivo, tendo muitas vezes sido abandonado (PAVANELLO, 

1989). 
 

Outro fato observado, é que grande parte dos livros didáticos aborda os conteúdos 

geométricos por meio de definições, propriedades e fórmulas em situações desvinculadas do 

cotidiano dos alunos, além de serem deixadas para o final, (LORENZATO; VILA, 1993), 

embora esta situação venha se modificando pela exigência do Plano Nacional do Livro 

Didático – PNLD, no sentido de que o enfoque não seja mais aquele. 
 

Alguns alunos têm históricos familiares de profissões como pedreiros ou carpinteiros, 

por exemplo, ligadas às formas, suas implicações e cálculos, mas não conseguem fazer a 

ligação entre a Geometria usada por seus familiares e aquela abordada nos livros didáticos e, 

na escola, devido à falta de contextualização. 
 

Em minhas leituras a respeito da Modelagem Matemática, percebi que essa tendência 

em Educação Matemática poderia ser um caminho a ser seguido em minha prática docente 

com o propósito de contribuir para uma aprendizagem diferenciada dos padrões usuais em 

relação aos conteúdos geométricos. 
 

Entendo que um trabalho dessa natureza, tendo os Projetos de Modelagem como 

parâmetro, possa contribuir para a aprendizagem dos conteúdos de Geometria Espacial, 

possibilitando ainda uma prática docentevtransformadora. 

 
 

1.2. Uma breve apresentação do tema da pesquisa 
 

 

A Modelagem Matemática foi introduzida no Brasil por um grupo de professores, 

especialmente, Aristides Barreto da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – 

PUC-Rio e também Ubiratan D’Ambrosio e Rodney Carlos Bassanezi do Instituto de 

Matemática, Estatística e Ciências da Computação – IMECC, da Universidade Estadual de 

Campinas – UNICAMP que difundiram, inicialmente na forma de cursos de especialização, a 
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alternativa metodológica ao ensino da Matemática. Essa concepção foi levada por Bassanezi 

para o pioneiro mestrado em Educação Matemática da UNESP de Rio Claro, ainda nos idos 

de 1986, que a partir de seus orientandos, especialmente Maria Salett Biembengut e Dionísio 

Burak, levaram a Modelagem para sala de aula da Educação Básica. 
 

Dionísio Burak desenvolveu o seu mestrado e o seu doutorado trabalhando com 

professores, alunos de cursos de Licenciatura em Matemática e alunos de escolas básicas, 

tendo como ponto principal o ensino de conteúdos matemáticos a partir da Modelagem. 

Trabalhando a Modelagem em sala de aula, Burak (2005, p.6) parte do seguinte princípio: “o 

interesse do grupo ou dos grupos”, o que pode se configurar como uma concepção de trabalho 

com Modelagem Matemática. 
 

Essa concepção é defendida por Burak (2005) e norteia o trabalho com a Modelagem 

Matemática, os alunos que se sentem valorizados por terem condições de participar da escolha 

dos temas e não serem somente expectadores da vontade dos professores. Trabalhar com 

aquilo que gostam ou que lhes desperta o interesse, significa para eles ou para os grupos de 

alunos, além terem valorizadas suas ideias, perceberem que são respeitados e isso provocar 

maior comprometimento com o que se quer estudar / investigar. 
 

Essa forma de perceber e trabalhar conteúdos matemáticos, num certo sentido, está em 

contraposição ao ensino tradicional
1
, pois inverte a ordem, na qual o professor é quem tem o 

poder de decidir o que, quando e como deve ser estudado e ao aluno é destinado um papel 

passivo no processo de ensino aprendizagem. Para que ele, o aluno, passe a ter um papel 

ativo, contribuindo com suas dúvidas, interesses e anseios na construção de sua própria 

aprendizagem é preciso que ele seja protagonista do processo. 

 

 
1
 Esse tipo de ensino é tratado por Chaves (2004) e por Chaves, Vitória e Novais (2015) como o 

responsável pelo fracasso do ensino da Matemática: “É inegável que urge atingirmos de forma 
contundente o fracasso do ensino da Matemática e, portanto, fazer emergir os (e contrapormo-nos aos) 
dispositivos de controle de manutenção desse quadro. O tipo de ensino em questão e apresentado em 
Chaves (2004) como Ensino Tradicional de Matemática (ETM) onde e apontado que alguns desses 
dispositivos são fixados ao se apresentar a Matemática de forma excludente, meritocrática, promotora 

de uma educação aos moldes bancários, descontextualizada e descompromissada com o mundo em que 
o aluno vive. Ao agir assim, o professor exalta o mito positivista do especialista: Aquele que possui a 
chancela de produzir verdades centradas na forma do discurso científico, balizadas por investigações 
mais rigorosas de uma parte do todo, sendo necessário para tal, fragmentar o saber em compartimentos 
hierarquicamente bem ordenados; isto e, o discurso científico e competente, por ser respaldado 
institucionalmente, portanto, autorizado e cabendo a teoria o papel de ser hierarquicamente superior a 
pratica, por advir do campo das ideias (CHAVES, 2004, p.100).” (CHAVES; VITÓRIA; NOVAIS, 

2015, p.244). 
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Essa dicotomia de abordagens pedagógicas tem sido observada no pensamento de 

vários pesquisadores e investigadores em Modelagem Matemática como, por exemplo, Burak 

(2005), Barbosa (2001a, 2001b), Caldeira (2009), Biembengut (2009), dentre outros. 
 

Nessa perspectiva, de adotar a Modelagem como uma possibilidade de contrapor-se 

ao ETM, por exemplo, Chaves (2004) chama atenção para o fato de que saberes cotidianos 

ou o uso da Matemática como ferramenta de leitura do mundo e, portanto, de processos, são 

negligenciados em detrimento aos saberes escolares ocos e bancários. E ainda, 

 

o conteúdo programático e o elemento central, principal e irrefutavelmente e 
colocado além do bem e do mal. A aula expositiva, nos moldes do ETM, e o 

lugar-comum da pregação enunciativa do expositivista ou de práticas 
educativas expositivistas; uma aula onde o professor - ser falante - ocupa 
grande parte do tempo envolvido com a exposição, e, o aluno - ser ouvinte - 
aceita passivamente as verdades apresentadas (CHAVES, 2004, p.79). 

 

 

Segundo ainda a obra em questão, o ambiente de aprendizagem peculiar às práticas 

educativas dessa natureza (as expositivistas), caracterizadas pelo monólogo do professor – o 

ser falante (pergunta e responde a ele mesmo) – e “apresentado através de um discurso 

unilateral, do professor, com referências exclusivas à Matemática e onde uma programação 

curricular rígida se põe a frente do processo” (CHAVES, 2004, p.79). 
 

Nesta perspectiva Chaves, Vitória e Novais (2015) destaca que é possível observar que 

no ETM os métodos de ensino, oco e bancário, denominado de hegemônicos (legitimados por 

aqueles que exercem o poder oficial e cartorial): 

 
 

Não utilizam práticas voltadas à realidade (como os projetos de Modelagem 
Matemática, por exemplo), nem como ponto de chegada, nem como ponto de 
partida; muito menos como táticas seja à fixação ou à construção da 
aprendizagem, isso porque nas instituições escolares – instituições de 
sequestro para Chaves (2004) – atividades de tal envergadura são tidas como 
possíveis instrumentos de ruptura no exercício de controle e do 

“expositivismo professoral”2. Já educadores, quando as utilizam, o fazem 
tão-somente de maneira ilustrativa ou lúdica, como passatempo e não como 
procedimento de ensino ou uma possível tática de transformação da 
realidade a partir da aprendizagem. (CHAVES; VITÓRIA; NOVAIS, 2015, 
p.244-245 – grifo nosso). 

 
 

 
2
 Termo cunhado por Chaves (2004, p.87) para designar um ambiente favorável à perpetuação do 

efeito Dolly ou clonagem acadêmica (perpetuação dos iguais) que é um instrumento tático que 
colabora para “a manutenção do ETM e, por conseguinte, com as formas de poder que se perpetuam 
na e a partir da escola”. 



17 
 

 
Sob esse prisma, Chaves (2004) – que defende anarquizar o ETM intervindo em 

questões socioambientais – sugere o desenvolvimento de projetos de Modelagem para que 

ocorra essas possíveis transformações da realidade, possibilitando assim que os conteúdos, 

sobretudo de Matemática, passem a ser mais interessantes e significativos para os alunos. 
 

Para comprovar tal afirmação essa obra recorre às Diretrizes Curriculares Nacionais 
 

– DCN – (BRASIL, 2013) para ressaltarem que: 

 

A escola tem tido dificuldades para tornar os conteúdos escolares 
interessantes pelo seu significado intrínseco. E necessário que o currículo 
seja planejado e desenvolvido de modo que os alunos possam sentir prazer 
na leitura de um livro, na identificação do jogo de sombra e luz de uma 
pintura, na beleza da paisagem, na preparação de um trabalho sobre a 
descoberta da luz elétrica, na pesquisa sobre os vestígios dos homens 

primitivos na América e de sentirem o estranhamento ante as expressões de 
injustiça social e de agressão ao meio ambiente (BRASIL, 2013, p.116). 

 

Nessa vertente vale ressaltar que as práticas escolares de Modelagem têm tido 

influências teóricas herdadas da Matemática Aplicada. Por exemplo, um modelo matemático, 

segundo Bassanezi (1994, p.31, Apud Barbosa 2001a, p.2), “é quase sempre um sistema de 

equações ou inequações algébricas, diferenciais, integrais etc.”, obtido através de relações 

estabelecidas entre variáveis consideradas essenciais ao fenômeno sob análise. Esse conceito 

tem referência na Matemática Aplicada, mas pode ajudar na compreensão de conteúdos 

matemáticos no contexto escolar com todas as especificidades que ele apresenta. 
 

Um trabalho de Modelagem Matemática em sala de aula deve contribuir para que os 

professores reflitam na sua ação pedagógica – ação transformadora, como proposta em 

Chaves (2004) – empreendida nesse ambiente de aprendizagem, para isso, de acordo com 

Fidelis e Almeida (2004, p.2), é preciso “criar um ambiente de ensino que desenvolva no 

futuro profissional a competência de refletir-na-ação”. Mas essa ação e reflexão devem ser 

também dos alunos, que deverão aprender que é necessário explicar, argumentar, perguntar, 

defender suas próprias ideias e, então, decidir. 
 

Veronez (2009, p.1013) afirma que a Modelagem Matemática pode ser uma 

alternativa pedagógica importante na educação básica com a exploração de situações reais no 

ambiente escolar, pois essa abordagem torna a Matemática mais dinâmica e interessante ao 

proporcionar maior eficiência nos processos de ensino e aprendizagem de conteúdos 

matemáticos. 
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Também para Caldeira (2009): 

 

A Modelagem Matemática não deve ser tratada apenas como um método de 
ensino e aprendizagem, no sentido de atribuir significado ao currículo oficial 
[...] discutirei a Modelagem Matemática como uma concepção de Educação 
Matemática que seja possível incorporá-la nas práticas dos professores e 

professoras, além do aspecto metodológico (CALDEIRA, 2009, p.33). 

 

Essa situação de validação do currículo é vivenciada pela escola e pelos professores 

que participam do planejamento escolar centrado nas diretrizes estabelecidas por lei; no caso 

do estado de Minas Gerais, há o Currículo Básico Comum – CBC (MINAS GERAIS, 1998), 

cujas diretrizes não consideram as diferentes especificidades de um estado tão diverso e, 

muito menos, as diferentes realidades regionais. 
 

Isso faz com que tenhamos um currículo engessado, no qual os professores ficam 

preocupados em cumprir o programa estabelecido. Nesse sentido, as cobranças de 

cumprimento de currículos e conteúdos tornam-se mais importantes do que o 

desenvolvimento da interação com os alunos e a compreensão de seus anseios e de suas 

curiosidades. 
 

Nesse contexto, é necessário que os professores se tornem agentes educacionais que 

despertem o interesse dos alunos a partir de sua participação no processo de sua própria 

aprendizagem. Este é um grande desafio diante da forma como o sistema educacional está 

organizado. Fazer desse aluno um parceiro que enxerga o valor que lhe é dado pelo professor, 

fará com que, no futuro, nossa educação dê os frutos que todos sonhamos. 
 

Passaremos, agora, a uma apresentação / detalhamento inicial da presente pesquisa. 

Diante do exposto até aqui, propomos a seguir a questão passível de investigação. 

 

 

1.3. Questão de Investigação 

 
 

Quais são as possíveis contribuições que Projetos de Modelagem Matemática 

oferecem ao processo de ensino para a aprendizagem de 
 

Geometria Espacial no 2º ano do Ensino Médio? 

 

Tal questão de investigação situa nosso projeto na Linha de Pesquisa 1 – Educação 

Matemática Superior, Informática Educacional e Modelagem Matemática do Mestrado 

Profissional em Educação Matemática da UFOP. 
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1.4. Objetivos / Tarefas de Pesquisa 
 

 

Com essa pesquisa, identificamos e analisamos as possíveis contribuições da 

realização de Projetos de Modelagem Matemática para a aprendizagem de conteúdos de 

Geometria Espacial, por alunos do 2º ano do Ensino Médio. 
 

Além disso, apresentamos e discutimos as relações entre Modelagem Matemática, 

Projetos de Trabalho e Ensino de Geometria, como possível forma de contribuição ao 

desenvolvimento de pesquisas e práticas pedagógicas em Educação Matemática no Ensino 

Médio. 
 

Para dar resposta ao problema de investigação, realizamos algumas tarefas de 

pesquisa: 

 

 

- Elaboração de Projetos de Modelagem Matemática relacionando espaços e formas do 

cotidiano com conceitos matemáticos de Geometria Espacial; 

 
 
- Execução e avaliação dos projetos com 38 (trinta e oito) alunos do 2º ano do Ensino Médio, 

durante 1 (uma) hora-aula com periodicidade semanal, ao longo do 1º semestre letivo de 

2016, com uma apresentação final dos projetos à comunidade escolar. 

 
 

1.5. Metodologia de Pesquisa 
 

 

O trabalho teve início com uma pesquisa teórico-bibliográfica em livros, artigos 

publicados em congressos e em revistas da área de Educação Matemática, teses e dissertações 

do banco de dados da CAPES, relacionados à Modelagem Matemática, Projetos de Trabalho e 

Ensino de Geometria, na perspectiva da Educação Matemática. Dessa pesquisa, resultaram os 

Capítulos 2 e 3. 
 

Foi realizada, como Pesquisa de Campo, no 1º semestre letivo de 2016, uma 

intervenção pedagógica com alunos do 2º ano do Ensino Médio de uma escola estadual 

localizada na cidade de Viçosa – Minas Gerais, na qual o pesquisador atua como Professor de 

Matemática nos Ensinos Fundamental II e Médio, a partir da elaboração, desenvolvimento e 

avaliação de Projetos de Modelagem Matemática relacionadas aos diversos conteúdos de 
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Geometria Espacial que são abordados no 2º ano do Ensino Médio. Dessa pesquisa, 

resultaram os Capítulos 4 e 5. 

 

 

1.6. Estrutura da Dissertação 
 

 

Após este Capítulo 1, no qual apresentamos as discussões iniciais e motivações do 

nosso trabalho, partiremos para o Capítulo 2, apresentamos diversas pesquisas relacionadas a 

Modelagem Matemática e Ensino de Geometria, sob a forma de uma revisão teórico-

bibliográfica. 
 

A seguir, no Capítulo 3, no qual tecemos algumas considerações sobre a Modelagem 

Matemática, Projetos de Modelagem Matemática e sua utilização no processo de ensino para a 

aprendizagem de Matemática. 
 

No Capítulo 4, apresentamos nossa pesquisa em seu contexto, além de um 

detalhamento da metodologia e dos instrumentos de pesquisa. 
 

A análise e interpretação dos dados construídos a partir do trabalho de campo 

encontram-se no Capítulo 5. 
 

Como Considerações Finais, apresentamos as conclusões oferecendo respostas ao 

problema de pesquisa. Completamos o trabalho com as Referências, Apêndices e Anexos. 
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CAPÍTULO 2 

 

PESQUISAS SOBRE O ENSINO DE GEOMETRIA: BUSCANDO 
 

INTERLOCUÇÕES COM A MODELAGEM MATEMÁTICA 
 

Quando tentamos descrever algum aspecto do mundo real, percebemos que 

ele oferece mais do que a nossa pobre e finita mente consegue alcançar. 

Rosenblom 

 

A preocupação com o ensino da Geometria na Escola Básica vem sendo objeto de 

estudo de muitos pesquisadores desde a década de 1980, tendo em Regina Pavanello e Lilian 

Nasser (Projeto Fundão – UFRJ) precursoras. Mesmo sendo “senso comum” entre professores 

que atuam na Educação Básica que o “abandono da Geometria” é, cada dia, mais evidente, 

toda essa argumentação deve ser embasada em dados científicos e em pesquisas. Por isso, o 

objetivo deste capítulo é mostrar que, mesmo diante desse quadro desanimador, existem 

pesquisadores preocupados com o problema, produzindo trabalhos que podem auxiliar os 

Professores de Matemática dos Ensinos Fundamental e Médio e também estudantes de 

Licenciatura em Matemática, na busca pela transformação do ensino de Geometria de uma 

maneira geral. 
 

Por isso, descreveremos algumas pesquisas que têm sido produzidas recentemente em 

Educação Matemática, sobre o Ensino de Geometria e, em alguns casos, na perspectiva da 

Modelagem Matemática. Iniciamos destacando algumas pesquisas sobre o Ensino de 

Geometria Espacial, nosso objeto de estudo e, posteriormente, destacaremos algumas 

pesquisas sobre o Ensino de Geometria e Modelagem Matemática. 

 
 

2.1. Quatro pesquisas sobre o Ensino de Geometria Espacial 
 

 

2.1.1. A pesquisa de Benedita Aparecida de Toledo da Silva (2010) 
 

 

A pesquisa de Silva (2010) procurou compreender as dificuldades manifestadas pelos 

alunos do Ensino Médio ao lidarem com conteúdos de Geometria Espacial. Para isso, a 

pesquisadora fez uma revisão de literatura na qual mostra o contexto histórico do tema, 

passando pelo desenvolvimento do pensamento geométrico, segundo Van Hiele e Paezysz,traz 

ainda as concepções de Moraco (2000), Lorenzato (1995) e explora os Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio – PCNEM (BRASIL, 1999).  
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É importante destacar nessa revisão, que a autora procura entender a Geometria numa 

perspectiva histórica, primeiramente pensando no sentido etimológico da palavra, passando 

pela indagação sobre o fato de que foram mesmo os gregos que descobriram a Geometria, 

elencando vários historiadores que atribuem a períodos bem mais remotos a origem e a 

constituição dos saberes geométricos. 
 

A seguir, busca dados para compreender a Geometria apoiando-se nos trabalhos de 

Edmund Husserl, filósofo alemão que tinha o objetivo de olhar para a Geometria como 

ciência já pronta, mas trazer à tona o significado e a origem da Geometria conforme pensada e 

percebida pelos povos da antiguidade (SILVA, 2010, p.23). Por fim, busca traçar um 

panorama histórico do Ensino da Geometria no Brasil onde se constata que, nos meados do 

século passado, o Ensino da Geometria era centrado no método axiomático abstrato, 

impregnado de axiomas, definições, teoremas e demonstrações. Esse panorama teve uma 

mudança com o Movimento da Matemática Moderna, na década de 1970, impulsionado pela 

necessidade de atender à expansão tecnológica a partir da segunda metade do século XX. Esse 

novo enfoque fez com que muito desaparecesse o Ensino da Geometria na Educação Básica, 

visto que os professores não estavam preparados para trabalhar essa nova abordagem, fato 

esse comprovado pelo trabalho de vários pesquisadores. Essa situação tem uma melhoria no 

fim da década de 1990, com a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN que 

trazem recomendações para o Ensino da Geometria numa perspectiva mais voltada para o 

cotidiano do aluno. 
 

A pesquisa, basicamente qualitativa, foi desenvolvida junto a alunos de uma escola 

pública do Estado de São Paulo. Os participantes foram 12 alunos do 2º ano do Ensino Médio 

que, voluntariamente, participaram em horário do contra turno. As atividades foram 

elaboradas de forma a se perceber uma evolução gradual dos alunos diante do que era 

proposto. Optou-se por uma abordagem fenomenológica na qual “o investigador se remete 

diretamente ao fenômeno que está sendo vivenciado pelo sujeito buscando compreender o que 

lhe faz sentido” (SILVA, 2010, p.53). 
 

Os dados foram coletados por meio de filmagens, fotos, gravações de áudio e 

anotações da pesquisadora para a obtenção do máximo de informações necessárias para a 

análise dos dados. Nessa análise, ela constatou que uma grande dificuldade encontrada pelos 

alunos no trabalho com a Geometria Espacial está diretamente relacionada com a 

“caracterização dos objetos geométricos”, que é o modo como os alunos falam e entendem o 

que se está investigando e tem a ver com a leitura de suas realidades e não com o 

conhecimento escolarizado. 
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. As dificuldades expressas pelos alunos na manipulação dos objetos e em reconhecer 

até as diferenças entre formas planas e espaciais, não tendo nenhuma ideia das características 

de cada objeto, evidencia uma falha na aprendizagem de Geometria em séries anteriores. Essa 

primeira categoria tem relação direta com a segunda que é descrita como sendo “as formas de 

expressar o conhecimento geométrico”, pois os alunos conhecem o objeto manipulado, porém 

lhes falta o vocabulário correto para expressar esse conhecimento e isso tem a ver com a 

sistematização, visto que muitos lançaram mão de gestos para expressar as suas impressões e 

opiniões. Finalmente, a autora analisa como é a “percepção do objeto geométrico” pelo aluno 

que é construída pela percepção do objeto dada por sua aparência e a falta de visão 

tridimensional. Nessa categoria, observou-se a dificuldade dos alunos principalmente quando 

tinham que fazer montagem dos objetos geométricos a partir dos seus desenhos, chegando a 

confundir forma plana e forma espacial, o que caracteriza a falta da visão tridimensional do 

objeto. 
 

A pesquisadora afirmou que, mesmo com a conclusão das análises da pesquisa, suas 

inquietações a respeito do estudo da Geometria Espacial não foram satisfeitas, porém, as 

reflexões suscitadas na investigação a levaram a outro olhar, ou seja, “aquele que se volta para 

a importância do ensino sistematizado, [...]; mas também como o modo e o processo de ensino 

e de aprendizagem geométrica vêm ocorrendo nas escolas” (SILVA, 2010, p.157). 

 
 

2.1.2. A pesquisa de Aline Heil (2012) 
 

 

A pesquisa de Heil (2012) tem como ponto de partida as mudanças que a escola e a 

sociedade brasileira vêm sofrendo nos últimos tempos, causadas pelas mudanças no sistema 

de ensino e tem como objetivo a educação de toda a população em todos os níveis sociais e 

econômicos, para atender deforma mais igualitária às expectativas de uma sociedade que tem 

exigido novas formas de pensar, ensinar e aprender, exigindo novas práticas educacionais 

necessárias para atender esse novo contexto e que aliem o desenvolvimento de valores 

importantes para uma vida em sociedade, mas que também agregue os conhecimentos 

científicos importantes para o aprimoramento intelectual do indivíduo e, por consequência, da 

sociedade na qual ele está inserido. Outro fator que a pesquisadora aponta como balizador de 

seu trabalho é o preocupante desempenho dos estudantes brasileiros com indicadores 

baixíssimos, como é o caso da avaliação do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 
 
– PISA, no qual o Brasil ficou em 53º lugar dentre 65 países avaliados em Língua Materna, 

Ciências e Matemática, no ano de 2012. 
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Diante dessa situação, sua pesquisa apresenta uma investigação sobre o uso de 

situações-problema para o ensino da Matemática com ênfase em sólidos geométricos, 

articulado com o uso de tecnologias e inter-relacionando com o cotidiano do estudante. A 

pesquisadora argumenta que o uso de situações-problema não é um modelo, mas sim um 

caminho que pode ser adaptado pelos professores à sua realidade. Ainda que se pense como 

um processo e não um produto, em que são valorizadas habilidades a serem desenvolvidas no 

estudante, dotando-o da capacidade de aprender a aprender, de construir estratégias, ideias e 

evidências na construção do conhecimento. 
 

Diante disso, explorou o tema “Estudo de Sólidos Geométricos” com alunos de uma 

turma de 3º ano do Ensino Médio, na cidade de Brusque – SC, e também em uma turma de 

Licenciatura em Matemática, em um curso de formação inicial. 
 

Partindo do pressuposto de que pesquisas empíricas envolvendo situações-problema 

permitem diagnosticar prováveis dificuldades e facilidades no processo de ensino e 

aprendizagem, fundamentou a discussão em Chassot (2006) e Fourez (1997), que tomam a 

situação-problema no ensino, como forma de promover a alfabetização científica e ainda em 

Huete e Bravo (2006), cujo estudo amplia a discussão sobre o uso de situações-problema 

enquanto estratégia de ensino e de aprendizagem da Matemática escolar. 
 

A pesquisa, então, foi conduzida de forma a avaliar: a) o processo de ensino e  

aprendizagem de estudantes do Ensino Médio; b) as questões levantadas por professores em 

formação durante a Licenciatura em Matemática; c) a postura de estudantes e professores na 

apropriação do conhecimento; d) a alfabetização científica como decorrência do processo de 

ensino e aprendizagem. 
 

A pesquisa tem característica qualitativa do tipo participante, uma vez que a 

pesquisadora foi a própria professora em sala de aula, interagindo com o objeto de estudo. 

Dois momentos bem definidos dividem a pesquisa em sua metodologia e coleta de dados: o 

primeiro momento aconteceu com estudantes do 3º ano do Ensino Médio, com duração de 9 

encontros, e o segundo momento foi em um curso de formação de professores, que cursavam 

Licenciatura em Matemática, com duração de 4 horas. 
 

Foi aplicada basicamente a mesma situação-problema nos dois momentos, porém, com 

ênfase diferente, visto que os objetivos eram diferentes e não se dispunha do mesmo tempo e 

das mesmas condições. 
 

Com os estudantes, a situação-problema foi exposta com a finalidade de construção 

dos conhecimentos sobre sólidos geométricos, verificando o processo de aprendizagem, as 

ações e a postura dos estudantes diante da estratégia usada. Foi  proposto  a  resolução de duas 
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questões do ENEM, referentes ao mesmo conteúdo, com o objetivo de verificar o seu 

desempenho diante desse tipo de questão que o Ministério da Educação e Cultura – MEC 

chama de situação-problema, além da análise das soluções. 
 

Com os professores no curso de formação, o objetivo foi gerar uma discussão em torno 

da utilização de situações-problema nas aulas de Matemática. Para isso, foi feita uma 

exposição da fundamentação teórica pertinente ao assunto e da proposta de resolução em 

grupo de uma dada situação-problema. 
 

A primeira etapa de pesquisa empírica foi realizada com 40 estudantes do 3º ano do 

Ensino Médio do SENAI-Brusque, que foram divididos em grupos de 5 alunos. Os registros 

foram feitos por meio de uma ficha avaliativa por grupo e seguiram a abordagem político-

pedagógica da instituição, na qual o aluno é avaliado em três segmentos: conhecimento, 

habilidade e atitude. As aulas foram filmadas para que houvesse a máxima fidelidade nas 

análises realizadas. 
 

A segunda etapa foi realizada em um curso de formação de 4 horas para futuros 

professores, alunos de um curso de Licenciatura em Matemática, com a participação de 35 

graduandos dos 2º, 4º e 6º períodos. Na abertura, foi apresentado o projeto de pesquisa: “O 

Uso de Situações-Problema no Ensino de Sólidos Geométricos”, com suas referências e 

justificativas. 
 

A seguir, foi apresentada a situação-problema utilizada com os estudantes do Ensino 

Médio. Os participantes formaram grupos de 4 ou 5 graduandos, sendo que eles deveriam 

analisar e resolver a situação-problema apresentada e, posteriormente, apresentá-la ao grande 

grupo. Após essa etapa, foi realizada uma discussão no grande grupo, devendo ser 

respondidas questões relativas ao uso de situações-problema como estratégia de ensino. 
 

As análises dos dados permitiram concluir que os graduandos em formação ainda 

apresentam uma postura de desconfiança quanto à eficácia do uso de situações-problema 

como estratégia de ensino; já os estudantes do Ensino Médio desenvolveram a autonomia, o 

trabalho em equipe, a responsabilidade e a possibilidade de aprendizagem com os próprios 

erros. Foram capazes de aprender os conceitos de sólidos geométricos a partir do raciocínio 

lógico, das visualizações e da discussão em grupo. 
 

Assim, a pesquisa conduziu à afirmação de “que os estudantes, se apropriam, por meio 

da Matemática, de uma linguagem que os auxilia na leitura e compreensão do mundo, ou seja, 

tornam-se cientificamente alfabetizados” (HEIL, 2012, p.8). 
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2.1.3. A pesquisa de Mariângela de Castro e Oliveira (2012) 
 

 

Já Oliveira (2012) relata que nem sempre a relação ensino-aprendizagem de Geometria 

a inquietou. Porém, ao trabalhar com turmas de Ensino Médio, mais precisamente do 2º ano, 

com o conteúdo de Geometria dos Sólidos, ela observou que o conhecimento adquirido no 

Ensino Fundamental deixava muito a desejar, fato esse constatado por todos os colegas de 

área da escola em que trabalhava. Diante desse fato, ela se dispôs a estudar a relação ensino-

aprendizagem de Geometria, tema de pesquisas que realizou em seu curso de pós-graduação. 

Ela relata que, há alguns anos, vinha “experimentando” práticas pedagógicas diversas com o 

objetivo de melhorar a aprendizagem dos alunos referente aos conteúdos de Geometria. 
 

Então, ao iniciar o mestrado, em 2008, a pesquisadora já trazia consigo a certeza de 

que a relação ensino-aprendizagem de Geometria seria o tema da pesquisa que queria 

desenvolver. No decorrer do curso, essa certeza foi se firmando. Para isso, procurou 

fundamentar-se em leituras que contemplavam o tema, como os PCN que traçam diretrizes 

para o ensino da Geometria na Escola Básica e as pesquisas de vários autores como Gazire 

(2000), Pavanello (1999), Perez (1991) que falam do abandono do Ensino da Geometria nos 

Ensinos Fundamental e Médio no Brasil e apontam para a fragilidade e a ineficiência desse 

ensino nos dois segmentos. 
 

Com base nesses estudos e nos aspectos por eles apontados, formulou-se três questões 

de pesquisa: a) Como (res)significar, nas aulas de Geometria dos Sólidos, conceitos básicos 

de Geometria Plana que deveriam ser construídos no Ensino Fundamental?; b) Que aporte 

teórico poderia sustentar uma (res)significação desses conceitos?; c) Como desenvolver 

práticas pedagógicas que favoreçam a construção do conhecimento geométrico e resgatem a 

crença nas potencialidades da Geometria como instrumento de desenvolvimento de indivíduos 

criativos, capazes de selecionar, assimilar, processar, interpretar e conferir significações aos 

estímulos que o mundo lhe oferece? 
 

Desses questionamentos surge a proposta de uma pesquisa, em uma perspectiva 

qualitativo-empírica, com alunos do 2º ano do Ensino Médio, objetivando avaliar que 

conhecimento geométrico esses alunos trazem em sua bagagem acadêmica, como e em que 

nível ele foi adquirido. A pesquisa fundamenta-se nos pressupostos de Van Hiele (1986), que 

deram origem à “Teoria do Desenvolvimento do Pensamento em Geometria” e nas pesquisas 

atuais sobre os processos de ensino e aprendizagem de Geometria, que se apoiam nessa teoria. 
 

Esse trabalho gerou como produto uma cartilha dirigida ao professor, composta de 

módulos instrucionais e atividades elaboradas  para  tratar  de  conceitos  geométricos,  com  a 
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indicação dos níveis de Van Hiele. A ideia inicial era produzir uma sequência didática para 

uso em sala de aula pelos alunos, porém, diante dos estudos dos referenciais teóricos, o foco 

mudou para a figura do professor, visto que se constatou que muito pouco ou quase nada 

existe que oriente e ajude o professor a lidar com essas dificuldades apontadas. Os sujeitos da 

pesquisa foram um grupo de alunos dos 2º e 3º anos do Ensino Médio de uma escola 

particular. A partir do suporte da Teoria de Van Hiele, no qual as pessoas desenvolvem o 

pensamento geométrico de acordo com cinco níveis, assim ordenados: 1) reconhecimento ou 

visualização; 2) análise; 3) dedução informal; 4) dedução formal e 5) rigor, buscou-se avaliar 

o nível de raciocínio dos sujeitos e desenvolver uma proposta de (res) significação de 

conceitos básicos de Geometria Plana, tendo o estudo dos sólidos geométricos como ponto de 

partida. 
 

Importante deixar claro que as turmas tiveram como professora a própria pesquisadora 

e a definição dos itens a serem abordados na pesquisa se deu de três formas: primeiro foi feita 

a análise dos livros didáticos do 9º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio no 

que se refere ao estudo da Geometria e foram eleitos os conceitos de ângulos, polígonos, 

semelhança de figuras planas, Teorema de Pitágoras e suas aplicações, posição relativa de 

duas retas, circunferência / círculo e perímetros / área para serem tratados na pesquisa; após, 

fez-se a aplicação do Teste de Sondagem – Conteúdos Básicos de Geometria Plana (TS-

CBGP) para avaliar / analisar o conhecimento prévio dos sujeitos da pesquisa e, por último, o 

Teste de Van Hiele – TVH para classificá-los quanto aos níveis de Van Hiele. 
 

É necessário entender nesse contexto que a Teoria de Van Hiele propõe ainda cinco 

fases de aprendizagem: a) informação: onde os alunos têm um primeiro contato com o 

conteúdo a ser trabalhado, o professor apresenta materiais e informações sobre eles e ainda 

tem a condição de se informar dos conhecimentos prévios que os alunos possuem sobre o 

tema a ser estudado; b) orientação dirigida: os alunos, orientados pelo professor executam 

tarefas simples lhes permitindo explorar relações implícitas dos elementos trabalhados, com 

tarefas bem preparadas de modo que novos conceitos possam ser aprendidos de maneira 

progressiva e efetiva, já que preparam os alunos para alcançar o nível superior àquele 

trabalhado; c) explicação: os alunos devem ser estimulados a expressarem suas descobertas e 

participar de diálogos em que defesa ou contestação de ideias próprias ou de terceiros seja 

mobilizadores de novas descobertas. Consolida-se os conhecimentos adquiridos no nível 

anterior e avança para o uso de uma linguagem mais formal com utilização de termos técnicos 

e uma simbologia específica; d) orientação livre: fase na qual se propõe aos alunos tarefas 

mais complexas, que exigem deles  que  conhecimentos adquiridos nos níveis anteriores sejam 
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colocados em prática, tarefas estas que devem fugir dos padrões tradicionais e possuem até 

mais de uma forma de resolução, exigindo dos alunos um bom domínio das redes de relações 

já estabelecidas, capacidade de raciocinar, investigar e decidir sobre as melhores estratégias; 

e) integração: é aqui que tudo que foi trabalhado nas fases anteriores, os conhecimentos 

adquiridos, as habilidades e competências desenvolvidas devem ser consolidadas. O papel do 

professor é estimular o aluno a ter uma visão global de tudo o que aprendeu, construindo 

novas relações mentais, mais amplas, mais abrangentes e capaz de lhe servir de base para 

chegar ao nível que pretende alcançar. 
 

Da cartilha elaborada como produto dessa pesquisa, foram aplicadas em sala de aula as 

atividades de dois módulos, com avaliação dos sujeitos envolvidos, o que permitiu a validação 

da proposta pedagógica como ferramenta de produção de conhecimentos geométricos em sala 

de aula e para a sala de aula. Ao final, foi aplicado novamente o Teste de Van Hiele para 

verificar os avanços de nível alcançados pelos alunos após a aplicação das atividades o que, 

de fato, ocorreu. 
 

Constatou-se uma evolução significativa dos alunos quanto à (res) significação dos 

conceitos trabalhados e uma subida de nível na escala de Van Hiele, o que reforçou “a crença 

nas potencialidades da Teoria de Van Hiele como um caminho teórico e metodológico 

promissor capaz de sustentar um projeto consistente de ensino de Geometria, integrando todos 

os segmentos da Educação Básica, da Educação Infantil até o Ensino Médio” (OLIVEIRA, 

2012, p. 8). 

 

 

2.1.4. A pesquisa de Ricardo Ferreira Paraízo (2012) 
 

 

Com uma proposta diferente, a pesquisa de Paraízo (2012) teve como objetivo 

principal “investigar as possiblidades e limitações emergentes da utilização de vídeos 

didáticos e da manipulação de materiais concretos para o estudo de Geometria”. Segundo o 

autor, o tema surgiu de sua prática docente, na qual ele passou a usar abordagens 

metodológicas alternativas por perceber que, em suas turmas, a abordagem tradicional não 

alcançava satisfatoriamente a aprendizagem do aluno. Dentre várias possibilidades, o uso de 

vídeos didáticos e a manipulação de materiais concretos lhe pareceu ser um caminho atraente 

para iniciar as primeiras experiências. O autor destaca que, ao utilizar os vídeos, percebeu 

uma série de limitações nos mesmos, além de outras percepções que culminaram nessa 

pesquisa. 



29 
 

Tendo como público alvo alunos do 3º ano do Ensino Médio de uma escola pública do 

Estado de Minas Gerais, em que vídeos educativos e manipulação de materiais concretos são 

utilizados e tendo como conteúdos abordados os conceitos sobre área de regiões planas / 

espaciais e volumes de sólidos geométricos, foram propostas as seguintes questões de 

investigação: a) Quais são as percepções e concepções dos participantes em relação aos 

conceitos geométricos tratados e à abordagem metodológica utilizada?; b) O que tais 

concepções e percepções sugerem para o processo de elaboração de novos vídeos didáticos, 

ressaltando o ensino dos conceitos e aplicações em pauta? 
 

A pesquisa, de caráter qualitativo, foi conduzida pelos critérios da Grounded Theory 

(CORBIN, 2008). Alguns autores traduzem a metodologia Grounded Theory como “Teoria 

Fundamentada” (PARAÍZO, 2012, p.34). A coleta de dados aconteceu na sala de vídeos e na 

biblioteca da escola, e contou com atividades desenvolvidas a partir dos vídeos utilizados e de 

entrevistas com os alunos. Também se utilizou como aportes teóricos, Martirani (2001) que 

fala sobre o uso de vídeos em sala de aula, Ferres (1996) que aborda sobre a seleção de uma 

imagem e a justificativa da escolha e avaliação de um vídeo educativo, Vidaletti (2009) que 

aborda a manipulação de material concreto e Machado (1995) que discorre sobre a 

compreensão conceitual. 
 

A coleta de dados ocorreu de duas formas: na parte da manhã, os encontros foram 

feitos com todos os participantes da pesquisa e, na parte da tarde, com grupos de 2 a 4 

participantes. Os conteúdos foram divididos em dois campos de ação: (GP) Geometria Plana e 

(GE) Geometria Espacial e cada campo de ação era subdividido em: exibição de vídeos; 

manipulação de materiais concretos; questões de ficha e apresentação dos resultados; análise 

das compreensões emergentes da utilização de vídeos e da manipulação de materiais 

concretos; análise do(s) vídeo(s) exibido(s). Essa sequência de ações se mostrou eficaz à 

medida que, após a exibição do(s) vídeo(s), os alunos manipulavam materiais concretos 

referentes ao assunto abordado, o que junto com as questões de ficha (atividades) suscitavam 

nos grupos discussões entre os alunos e entre professor e alunos que contribuíam muito para 

elucidar as dúvidas que surgiam. Em seguida, era feita a socialização dos resultados com mais 

discussões no grande grupo, ação que se mostrou de grande proveito para a aprendizagem. 

Depois dessa etapa, o autor fez a análise das compreensões emergentes da utilização de vídeos 

e da manipulação de materiais concretos com base na fala dos alunos nas discussões 

ocorridas, uma vez que elas foram gravadas. Por último, foi feita a avaliação dos vídeos 

didáticos utilizados a partir de entrevistas feitas com os alunos, onde eles apontaram os pontos 

positivos e negativos da experiência que vivenciaram. 
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Os resultados dessa investigação subsidiaram o autor com elementos para elaborar um 

roteiro para elaboração de vídeos didáticos de Geometria como atividade escolar no Ensino 

Médio, constituindo-se assim, no produto educacional da pesquisa. 
 

Os resultados obtidos pela análise dos dados apontaram que a utilização de vídeos 

como recurso didático contribuiu para dar significado ao conteúdo estudado, proporciona uma 

maior participação dos alunos e uma conexão entre os vídeos, além dos assuntos abordados e 

suas dificuldades possibilitarem ganhos em sua aprendizagem. 
 

Na conclusão do trabalho, o pesquisador argumentou que foi possível perceber uma 

lacuna quanto ao uso de vídeos em sala de aula, mas, ao mesmo tempo, constatou que usar 

vídeos bem produzidos e com propósitos bem definidos pode ser de grande valia para 

melhorar a aprendizagem da Geometria e que a liberdade dada ao aluno para que exponha 

seus questionamentos e sua maneira de procurar as soluções é um fator importante para o 

sucesso do trabalho proposto. 
 

Como possibilidade para futuras investigações, sugere a exploração da aprendizagem 

de conceitos geométricos a partir da utilização de produções videográficas educativas sob a 

perspectiva da Etnomodelagem Matemática, ressaltando que “tais estudos poderiam ser 

conduzidos nos mais variados cenários e contextos educacionais, podendo variar do Ensino 

Fundamental ao Ensino Superior, tanto no modo presencial quanto no modo à distância”  
 
(PARAÍZO, 2012, p.146). 
 

 

2.2. Três pesquisas sobre o Ensino de Geometria e Modelagem Matemática 
 

 

2.2.1. A pesquisa de Jeison Rodrigo Reinheimer (2011) 
 

 

Inicialmente, destacamos Reinheimer (2011), que desenvolveu sua pesquisa com o 

objetivo de apresentar uma alternativa de ensino utilizando a Modelagem Matemática como 

metodologia de ensino para estudar conteúdos de Geometria norteada pela seguinte pergunta: 

Como abordar o conteúdo de Geometria em sala de aula de maneira que possibilite aos alunos 

uma aprendizagem mais significativa? 
 

Para isso, apoiou-se nos pressupostos teóricos da aprendizagem significativa de 

Ausubel e na perspectiva da aprendizagem significativa crítica defendida por Moreira, que 

deriva dos estudos de Ausubel. Referindo-se à Modelagem Matemática como metodologia de 

ensino, o autor apoiou-se em Biembengut (2008) que defende que o processo de Modelagem 

Matemática tem três etapas a serem seguidas:1) Interação, que é o reconhecimento da situação 
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-problema e familiarização com o assunto a ser modelado; 2) Matematização, que é composta 

pela formulação do problema (hipótese) e pela resolução do problema de acordo com o 

modelo definido; 3) Modelo Matemático, que consiste na interpretação da solução e validação 

do modelo. O pesquisador também se apoiou em Rodney Carlos Bassanezi e seus trabalhos 

sobre Modelagem Matemática aplicada ao ensino. 
 

A metodologia de pesquisa foi qualitativa, sendo caracterizada por um estudo de caso 

que teve sua fundamentação apoiada em Yin. O público dessa pesquisa foram 38 alunos de 

uma turma do 3º ano do Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos – EJA noturno de 

uma escola estadual, com média de idade de 28 anos. Pensando em termos de referencial 

teórico que comtemplasse o público da EJA, o autor apoiou-se em Fonseca, no qual a 

pesquisadora encaminha uma discussão sobre o papel da Educação de Jovens e Adultos, como 

sendo uma ação pedagógica que tem um grupo específico, definido por uma faixa etária que 

apresenta principalmente traços de exclusão social. 
 

A escola estava em obras e seria construído um novo prédio tendo-se, portanto, uma 

situação real. Partindo dessa situação, foi proposto aos alunos que elaborassem o projeto de 

construção do novo prédio da escola. Para isso, os alunos foram divididos em 8 grupos que 

deveriam desenvolver as atividades propostas de forma colaborativa. Foram aplicadas ao 

todo,8 atividades: 1) Medição da Área da Escola; 2) Definir as Medidas para as Novas Salas 

de Aula; 3) Definir o Formato Geométrico do Novo Prédio; 4) Definir o Modelo e quantidade 

de Tijolos a serem utilizados no Projeto; 5) Definir o Modelo e a quantidade de Piso a ser 

utilizado nas dependências internas do Prédio Novo; 6) Definir o Tamanho e a quantidade de 

Caixa(s) d’água a ser(em) utilizada(s) no Projeto; 7) Apresentação dos Projetos dos Grupos;  

8) Aplicação de um Questionário. 

Ao relatar as atividades desenvolvidas, o pesquisador fez também sua análise, 

relacionando os objetivos às situações vivenciadas em sala de aula na sua execução. A coleta 

de dados deu-se por meio das observações efetuadas na realização das atividades, material 

desenvolvido pelos alunos, questionário, áudios gravados, fotos e vídeo gravado no dia da 

apresentação do trabalho, cartazes e maquetes. O pesquisador afirmou que os resultados da 

análise dos dados coletados, com base no referencial teórico adotado, mostraram que os 

alunos conseguiram, a partir do modelo matemático, relacionar os conteúdos de Geometria  

abordados nas atividades e ainda ter uma evolução gradual no seu decorrer, tornando-os mais 

participativos e interessados, ao mesmo tempo em que foram se desenvolvendo as relações 

entre as atividades e o conteúdo de Geometria. Como  produto  desse  trabalho,  foi  elaborada 
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uma cartilha com sugestões de atividades para os professores desenvolverem e/ou adaptarem 

às suas aulas e à sua realidade. 

 

 

2.2.2. A pesquisa de Nara Sílvia Tramontina Zakauskas (2012) 
 

 

Observamos em nossas leituras que a Modelagem Matemática pode sofrer alterações 

no que diz respeito à sua nomenclatura, dependendo da concepção que o pesquisador adota. É 

o que acontece com Zakauskas (2012) que, utilizando uma das concepções de Modelagem 

Matemática em sua pesquisa, usou o termo Modelação. Ela pesquisou a Modelação 

Matemática no Ensino Fundamental com o objetivo de analisar a motivação dos alunos em 

aprender conteúdos de Geometria a partir da atividade de construção de embalagens. A 

motivação para a pesquisa se deu pela experiência da pesquisadora como Professora particular 

de Matemática, pois ela percebia na fala dos alunos, uma série de motivos que os atrapalhava 

a compreender os conteúdos de Matemática na sala de aula e que, nas aulas particulares, eram 

aprendidos. Passando a trabalhar em escolas públicas e particulares onde, mesmo vivenciando 

realidades diferentes, a dificuldade de aprender a Matemática se mostrava presente, suas 

dúvidas persistiam: “Por que não aprendem? Por dificuldade ou por falta de motivação? ” 
 
(ZARAUSKAS, 2012, p.14). Eis que surge a oportunidade de cursar o mestrado onde a 

pesquisadora é apresentada à Modelagem Matemática por Maria Salett Biembengut, que 

utiliza o termo “Modelação” concebendo “modelação como método de ensino”. Com isso, 

optou por essa abordagem da Modelagem para os conceitos de Geometria para estudantes do 

6º ano do Ensino Fundamental, onde exercia a docência. 
 

Apoiada em Böck (2008), que defende que fatores externos podem favorecer a 

motivação, ela diz que usou a sua motivação interna como um fator para favorecer a 

motivação dos estudantes. Essa caminhada iniciou-se por conhecer melhor a Modelagem 

Matemática como método de ensino e de fazer pesquisa. Isso ocorreu a partir de leituras de 

livros, artigos, pesquisas e também de palestras de sua orientadora, Maria Salett Biembengut. 
 
Assim, definiu em conjunto com a orientadora que o tema da pesquisa seria “o estudo da 

motivação dos estudantes por meio da Modelação”. O problema proposto foi a “falta de 

motivação dos estudantes de 6º ano em aprender conteúdos de Matemática”. Esse problema 

norteou a questão de pesquisa, os objetivos e os procedimentos metodológicos, sendo que os 

dados vieram da prática em sala de aula. 
 

Além das leituras sobre Modelagem e motivação, a pesquisadora se inteirou das leis e 

documentos oficiais que falam sobre o ensino e, em especial, sobre  o  ensino da Matemática e 
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analisou os resultados das avaliações oficiais, observando que os resultados obtidos pelos 

alunos de 5º ano do Ensino Fundamental (fim do ciclo Fundamental I) são melhores que do 9º 

ano (fim do ciclo Fundamental II), porém, em nenhuma faixa escolar, atinge-se a média, 

indicando que é necessária uma mudança no sentido de promover uma real melhoria na 

aprendizagem da Matemática no Brasil. Neste sentido, as questões de pesquisa foram: “Como 

tornar o estudante comprometido com seu aprendizado? Como conseguir motivar os 

estudantes nessa estrutura escolar que ainda segue o modelo escolar de décadas, frente às 

influências de transformações sociais que decorrem do aprimoramento tecnológico? Como os 

Professores de Matemática do Ensino Fundamental podem colaborar para mudar essa 

situação? Por quais caminhos seguir para motivar os estudantes a aprender nessa estrutura 

escolar? ” 

Com a questão de pesquisa definida, levantou-se os seguintes pressupostos: 

 

A falta de entendimento matemático do estudante do 6º ano do Ensino 

Fundamental o leva à desmotivação para estudar; O ensino de Matemática 
por meio de aplicações em outras áreas do conhecimento pode motivar o 
estudante do 6º ano do Ensino Fundamental a aprender; A Modelação 
Matemática favorece a motivação do estudante do 6º ano do Ensino 
Fundamental quando ele verifica a Matemática atrelada a questões do seu 
contexto. Desses pressupostos decorrem as seguintes questões: como os 
conteúdos matemáticos influenciam na motivação dos estudantes do 6º ano 

do Ensino Fundamental em aprender Matemática? Como a Modelação 
Matemática pode instigar a motivação dos estudantes do 6º ano do Ensino 
Fundamental para aprenderem conceitos matemáticos? (ZAKAUSKAS, 
2012, p.29). 

 

Os dados foram obtidos em uma atividade extraclasse, realizada com quinze alunos do 

6º ano do Ensino Fundamental, que participaram como voluntários. Foi uma pesquisa de 

abordagem qualitativa, de acordo com Lüdke e André (1986), e envolveu a obtenção de dados 

descritivos sobre a prática de sala de aula, caracterizada pelo estudo de caso, de acordo com 

Bogdan e Biklen (1994). O delineamento da pesquisa fundamentou-se na aplicação de um 

projeto, na descrição, comparação e interpretação dos dados obtidos para análise da motivação 

de um grupo de alunos do 6º ano do Ensino Fundamental em aprender conteúdos de 

Geometria, por meio da Modelação Matemática. A pesquisadora adotou como recurso 

metodológico de pesquisa, o mapeamento prescrito por Biembengut (2008), por “permitir 

estabelecer imagens da realidade e dar sentido às muitas informações, captando traços e 

características relevantes, representando-as  e  explicitando-as  para quem tal construção possa 
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interessar,  ou  ainda  agir  e  intervir  sobre  essa  realidade”  (BIEMBENGUT,  2008,  apud  
 

ZAKAUSKAS, 2012, p.31). 
 

As atividades com os alunos foram realizadas em 11 encontros extraclasse e foram 

desenvolvidas dentro das três fases da Modelação: percepção e apreensão; compreensão e 

explicação; representação e modelação. A atividade desenvolvida teve o tema ”embalagens” 

com o objetivo de “fazer para aprender”, sendo os estudantes os autores de sua própria 

aprendizagem, por combinar figuras planas e obter como resultado final, sólidos geométricos. 

A atividade foi desenvolvida de forma gradativa no decorrer dos encontros, partindo de uma 

explicação de todo o processo no primeiro encontro, passando pela fase de percepção das 

figuras apresentadas, a compreensão do tema abordado e a representação e modelação, 

momento que se concluiu a atividade e os estudantes construíram suas embalagens e 

apresentaram aos colegas. Após a aplicação da atividade, foi feita uma avaliação com os 

participantes. Essa avaliação, juntamente com o diário de campo da pesquisadora e duas 

entrevistas, foram os instrumentos de coleta para a análise. 
 

Na análise, ela utilizou obras como Biembengut (2004) (conceitos de Modelação e 

mapa teórico), Tapia e Fita (2001), Bock (2008), e também Bzuneck (2009) (motivação para 

aprender). Assim, a pesquisadora destaca “que foi possível identificar os momentos 

motivacionais desses estudantes ao construírem suas embalagens, ao mesmo tempo em que 

foram se apropriando de outros conhecimentos que não eram específicos da Matemática” 
 
(ZAKAUSKAS, 2012, p.136). A pesquisadora recomenda que estudos sobre a motivação dos 

alunos do Ensino Fundamental em aprender conteúdos, independentemente da disciplina, 

continuem a ser realizados, principalmente, aqueles que se iniciam na fase da adolescência. 

 
 

2.2.3. A pesquisa de Marcos Edson Alves de Sousa (2014) 
 

 

Elegendo como objetivo principal desenvolver a Modelagem Matemática como uma 

metodologia para professores que atuem no Ensino Básico e, em especial, os que trabalham 

do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, a pesquisa de Sousa (2014) procurou analisar a 

contribuição do processo formativo realizado em um curso sobre Modelagem Matemática 

voltado para professores. Ao cursar a disciplina “Modelagem Matemática” no mestrado, o 

pesquisador começou a desenvolver um trabalho com as principais ideias da modelagem e seu  

uso em sala de aula. 
 

A pesquisa iniciou-se com a elaboração de um curso de Modelagem que foi aplicado 

por mestrandos, tendo o pesquisador como um dos ministrantes.O  trabalho  foi  desenvolvido 
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na cidade de Pocinhos, Paraíba, que tem na avicultura uma de suas principais atividades 

econômicas. Por isso, foi proposto inicialmente, um trabalho envolvendo Modelagem 

Matemática e avicultura, mas no decorrer do curso, preferiu-se deixar a cargo do professor 

participante a escolha das atividades a serem desenvolvidas. O levantamento inicial foi feito a 

partir de um questionário, o que permitiu saber que grande parte dos professores não tinha 

tido qualquer contato com a Modelagem Matemática, o que ajudou a melhorar a proposta 

inicial para o curso. Aleatoriamente, escolheu-se um dos participantes para ser acompanhado 

em sua prática de sala de aula, durante a execução de uma atividade envolvendo Modelagem 

Matemática. Na sala de aula, o foco foi no professor e nos conteúdos conceituais relacionados 

à Modelagem Matemática que este mobilizou em sala de aula e que foram discutidos e 

elencados no curso. O pesquisador analisou especificamente como as fases da Modelagem 

foram mobilizadas em sala de aula, após a realização do curso. 
 

O curso de Modelagem Matemática e aplicação das atividades visou responder à 

seguinte questão de pesquisa: “Quais conceitos sobre Modelagem Matemática um professor 

participante de um curso de extensão mobiliza na sua prática em sala de aula? ”. O objetivo 

principal foi “analisar a contribuição do processo formativo realizado em um curso de 

Modelagem Matemática” e, para alcançá-lo, traçou-se os seguintes objetivos específicos: a) 

Desenvolver a Modelagem Matemática como uma metodologia para professores que atuem 

no ensino básico, mas especificamente que trabalham no ensino do 6º ao 9º ano do 

Fundamental; b) Levantar um perfil do grupo de professores; c) Analisar a compreensão dos 

professores acerca da Modelagem Matemática; d) Acompanhar o trabalho de um professor em 

sala de aula ao desenvolver com seus alunos uma atividade envolvendo Modelagem 

Matemática; e) Investigar os conhecimentos de Modelagem Matemática mobilizados por um 

professor do Ensino Básico, em sala de aula, após tomar ciência dos seus principais conceitos 

por meio de um curso de extensão ministrado dentro de uma perspectiva de formação 

continuada de professores (SOUSA, 2014, p.21). 
 

Tratou-se de uma observação participante feita na sala de aula desse professor de uma 

escola pública, escolhido aleatoriamente e a atividade desenvolvida com seus alunos abordou 

conteúdos de Geometria. As atividades de elaboração do curso, os encontros com os 

professores e a utilização dos seus conhecimentos em sala de aula do Ensino Fundamental 

foram realizados de forma colaborativa envolvendo pesquisadores, professores e alunos do 

Ensino Fundamental, utilizando o desing experimental de Lesh e do aporte teórico de 

Bassanezi (2006), Biembengut (2000, 2004) e Barbosa (2004, 2007), de forma presencial e a 

distância, abordando questões de Modelagem Matemática envolvendo contextos locais. 
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Nesse contexto da observação, buscou-se analisar e investigar os seguintes pontos: o 

planejamento da atividade de Modelagem por parte do professor; a forma como essa atividade 

foi apresentada aos alunos; a maneira como foi conduzida a escolha do tema por parte dos 

alunos: a delimitação da questão a ser respondida; a condução dos trabalhos visando 

responder à questão; a apresentação das soluções por parte dos alunos; a ação pedagógica do 

professor, quando da apresentação da solução pelos alunos; a maneira como o modelo de 

resposta a priori tido como definitivo, foi apresentado e sintetizado pela turma; o debate sobre 

as possíveis falhas e/ou aprimoramentos que o modelo obtido possa apresentar, bem como se 

houve alguma discussão em nível crítico, social ou econômico dessa resposta. Em resumo, a 

pesquisa foi conduzida nas seguintes formas: 1) Elaboração e aplicação do curso de extensão 

de 82 horas, divididas em dois momentos: um presencial e outro online, através da plataforma 
 
Moodle para trabalhar com professores do Ensino Fundamental, interagindo com os mesmos 

em relação a alguns conceitos sobre Modelagem Matemática, conceitos estes elencados pelo 

grupo de pesquisa, após estudo de obras de especialistas na área; 2) Elaboração junto aos 

professores de propostas de possíveis intervenções com o uso da Modelagem Matemática em 

suas salas de aula, de acordo com o que estes tenham levantando sobre possíveis temas 

geradores em suas turmas; 3) Acompanhamento in loco de um dos participantes do curso 

quando do desenvolvimento da atividade em sala de aula; 4) Acompanhamento de forma não 

participativa, ou seja, no papel apenas de observador e anotando o desenrolar da atividade, 

verificando quais dos conceitos compartilhados no curso foram mobilizados pelo professor. 
 

A atividade de Modelagem Matemática foi desenvolvida numa turma de 9º ano do 

Ensino Fundamental e o tema escolhido foi o conteúdo de área que fazia parte do 

planejamento do professor. Os alunos teriam que calcular a capacidade máxima de torcedores 

que cabiam nas arquibancadas do complexo esportivo e o perímetro do campo. A turma foi 

dividida em 4 grupos e cada grupo teve sua tarefa definida a realizar: o grupo 1 mediu a parte 

leste das arquibancadas, o grupo 2 mediu a parte oeste esquerda, o grupo 3 mediu a parte 

oeste direita e o grupo 4 mediu o perímetro do campo. Feitas as medições, os grupos 

calcularam as áreas correspondentes e, para saber o número de torcedores que caberiam nas 

arquibancadas, usaram a si mesmos como referência, o que gerou divergências. Um grupo 

conseguiu colocar 6 pessoas em 1 m² e com essa informação, calculou o total de torcedores, 

mas essa possibilidade foi rejeitada pelos outros grupos nas discussões, pois pessoas de pé 

cobririam a visão dos torcedores que estariam atrás. Esse momento de discussão foi 

importante e é uma das fases do processo de trabalho com a Modelagem Matemática que foi 

contemplada. Apesar  do  professor  não  esperar  que  cada  grupo  construísse  seu  modelo  e 
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apresentasse aos demais, esse momento de discussão foi importante porque possibilitou a 

troca de experiências e opiniões dos participantes, com o professor indagando os alunos a 

respeito de suas respostas e colocando as observações importantes na lousa. Quanto ao 

trabalho do grupo 4, que calculou o perímetro do campo, não houve comentários por estar 

fora do contexto estabelecido. Diante disso, observou-se que algumas fases da Modelagem 

não foram contempladas por ter ficado em aberto a questão se os alunos deveriam chegar a 

uma resposta final à proposta colocada. Por isso, a sugestão do pesquisador foi de que, para 

trabalhos, semelhantes o professor deixasse claro em seu planejamento, como se daria o 

fechamento da atividade e quando os alunos exporiam suas opiniões, avanços, dúvidas e 

soluções encontradas. 
 

Analisando a atuação do professor e a forma como os alunos trabalharam, o 

pesquisador concluiu que das 10 questões sugeridas no curso, 6 foram desenvolvidas por 

completo, 2 parcialmente e 2 não foram abordadas, indicando a predominância de um ensino 

voltado para obtenção de uma solução, não trabalhando a adequação da solução obtida. 

Mesmo assim, ele considera que a Modelagem Matemática é uma excelente opção para tornar 

o ensino mais prazeroso para os alunos, pois inter-relaciona conteúdos do mundo real com os 

conteúdos matemáticos, colocando em prática suas habilidades e conhecimentos. 
 

Concluímos assim, nossa breve revisão teórico-bibliográfica, constatando a 

inexistência de trabalhos com Projetos de Modelagem Matemática relacionados a conteúdos 

de Geometria Espacial, trabalhados no 2º ano do Ensino Médio, que é o foco central de nossa 

pesquisa, a qual passaremos, no próximo capítulo, a referenciar teoricamente. 
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Capítulo 3 

 
 

REFERENCIANDO A MODELAGEM MATEMÁTICA, PROJETOS DE 
 

TRABALHO E PROJETOS DE MODELAGEM MATEMÁTICA 
 

O projeto não é uma simples representação do futuro, do amanhã, do 
possível, de uma ideia; é o futuro a fazer, um amanhã a concretizar, um 
possível a transformar em real, uma ideia a transformar em ato.  

Jean Marie Barbier 

 

Neste capítulo, apresentamos algumas perspectivas de Modelagem Matemática, 

Projetos de Trabalho e Projetos de Modelagem e as relações existentes entre ambos para 

fundamentar nossa pesquisa que tem foco nos projetos de Modelagem Matemática voltado 

para a aprendizagem de conteúdos de Geometria Espacial no 2º ano do Ensino Médio. 
 

Iniciamos apresentando algumas das várias perspectivas de Modelagem Matemática 

buscando demarcar aquela que utilizamos em nossa pesquisa, em seguida abordamos as ideias 

principais da teoria de Projetos de Trabalho e o seu desenvolvimento no ambiente escolar e 

ainda apresentaremos as possíveis relações entre Projetos de Trabalho e a Modelagem 

Matemática a qual chamaremos de Projetos de Modelagem. 

 
 

3.1. Modelagem Matemática 
 

 

Os educadores e pesquisadores brasileiros têm trabalhado incessantemente na busca de 

formas de transformar o fracasso do ensino de Matemática para romper com os dispositivos 

de controle do ETM – Ensino Tradicional de Matemática, como apresentado por Chaves 

(2004) anteriormente, bem como transformar a aprendizagem da Matemática pelos alunos, o 

que tem impulsionado ao longo dos anos as pesquisas na área da Educação Matemática. 

Muitos são os caminhos e tentativas, várias são as experiências feitas para se chegar a esse 

objetivo. Dentre esses caminhos possíveis, a Modelagem Matemática aparece fortemente e 

tem sido explorada das mais variadas formas, seja na resolução de problemas, na Álgebra, na 

Geometria, assumida como estratégia ou como metodologia de ensino, sob diferentes olhares 

e perspectivas. 
 

Vários são os pesquisadores que trabalham com a Modelagem Matemática, voltada aos 

processos de ensino e de aprendizagem, nas mais variadas perspectivas possíveis, porém todos 

com o objetivo comum de fazer dela um caminho possível com o propósito  de  transformar  o 
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quadro do fracasso promovido e mantido pelo ETM, com vista a uma aprendizagem da 

Matemática mais significativa, comprometida com o aluno e com a transformação de sua 

realidade. As propostas de com Modelagem Matemática não são de agora e, no Brasil, seu 

início se deu no final de década de 1970 e início da década de 1980, conforme citamos no 

capítulo anterior. Por ser um campo tão vasto – e que, ao longo dos anos, vem ampliando o 

número de adeptos que a utilizam, seja como área de pesquisa ou como procedimento de 

ensino, - se desenvolve cada vez mais e, como consequência dessa diversidade, não é possível 

defini-la sob um único olhar, ainda mais em um país de dimensões continentais e com 

realidades tão díspares como o nosso. Mesmo assim podemos agrupar suas várias vertentes 

em duas: 1) a construção de modelos matemáticos; e 2) método de ensino e de aprendizagem 

de Matemática. Dessa forma, apresentamos alguns pesquisadores e suas perspectivas sobre a 

Modelagem Matemática. 
 

A Modelagem Matemática é defendida ao longo de sua trajetória como metodologia 

alternativa para o ensino de Matemática nos ensinos Fundamental e Médio por Dionízio 

Burak que desde o seu trabalho de mestrado vem desenvolvendo pesquisas com esse foco. 

Essa perspectiva defendida por Burak está em contraposição ao chamado ensino tradicional, 

caracterizado por Chaves (2004) como ETM, uma vez que coloca o aluno como centro do 

processo de ensino. Mais do que colocar o aluno ao centro, Chaves (2004), que toma a 

Modelagem como forma ativista de transformação da realidade a partir de um engajamento 

crítico, defende que: 

 

Um aluno em contato com a realidade do seu ambiente desenvolve atitudes 
criativas em relação ao mesmo, cabendo aos professores desempenhar o 
papel de interlocutores de uma educação que incorpore uma análise da 
realidade socioambiental opondo-se àquela em que o aluno e levado a 
ignorar as consequências dos seus atos. (CHAVES, 2004, p.81-82) 

 

Dessa forma Chaves (2004) e Burak (conjunto da obra) convergem ao defenderem 

que, a participação do aluno com suas opiniões, escolhas e anseios é fundamental para sua 

responsabilização com o aprendizado que além de se sentir valorizado pelo professor estará 

fazendo algo que é de seu interesse e com isso, a possibilidade da aprendizagem ocorrer mais 

facilmente aumenta muito. Assm, Burak (1992) entende que a Modelagem Matemática: 
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Constitui-se em um conjunto de procedimentos cujo objetivo é construir um 
paralelo para tentar explicar, matematicamente, os fenômenos presentes no 
cotidiano do ser humano, ajudando-o a fazer predições e a tomar decisões e, 
ainda parte de duas premissas: 1) o interesse do grupo de pessoas envolvidas; 
2) os dados são coletados onde se dá o interesse do grupo de pessoas 

envolvidas. (BURAK, 1992, p.62) 

 

Ao colocar essas duas premissas para o trabalho com a Modelagem Matemática, Burak 

sugere que essa atividade seja desenvolvida tendo como fio condutor cinco etapas distintas, 

assim definidas: 1) escolha do tema; 2) pesquisa exploratória; 3) levantamento dos problemas; 

4) resolução do (s) problema (s) e o desenvolvimento da Matemática relacionada ao tema; 5) 

análise crítica da (s) solução (es). 

 
 

3.1.1. As cinco etapas sugeridas por Burak (1992) 
 

 

Para um melhor entendimento dessa perspectiva defendida por Burak, detalhamos a 

seguir essas etapas: 

 

 

1) A escolha do tema é a etapa onde o professor incentiva e oferece condições para que os 

alunos possam escolher o tema sobre o qual farão a pesquisa. Esse tema deverá ser de 

interesse do aluno e fazer parte do seu dia a dia. Pode ser dos mais variados possíveis, “uma 

vez que não necessitam ter nenhuma ligação imediata com a Matemática ou com conteúdos 

matemáticos e sim com o que os alunos queiram pesquisar” (KLÜBER; BURAK, 2008, p.21). 

Além do mais “pode ser enquadrado nas mais diversas atividades, como agrícolas, industriais, 

de prestação de serviços ou temas de interesses momentâneos, que estão na mídia: 

brincadeiras, esportes, política, dentre outros” (KLÜBER; BURAK, 2007, p.3). Já nesta fase 
 
“é fundamental que o professor assuma a postura de mediador, pois deverá dar o melhor 

encaminhamento para que a opção dos alunos seja respeitada” (KLÜBER; BURAK, 2006, 

p.4) e isso poderá ser um fator motivador da pesquisa. 

 

 

2) A pesquisa exploratória será realizada após a escolha do tema. Nessa etapa, os alunos 

serão encaminhados a procurar materiais e dados teóricos suficientes para embasar a pesquisa. 

É necessário buscar o maior número de informações e noções prévias possíveis sobre aquilo 

que se quer desenvolver e pesquisar. “A pesquisa de campo é fundamental, pois o contato 

com o ambiente é um ponto importante do trabalho com a Modelagem e ajuda o aluno a 

desenvolver  aspectos  formativos,  investigativos”  (KLÜBER; BURAK, 2007, p.3).  Quanto 
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maior o número de dados colhidos, melhores serão os subsídios necessários para o 

desenvolvimento da pesquisa. 
 
3) Na etapa de levantamento dos problemas, os alunos são convidados a apresentar todos os 

materiais e dados teóricos colhidos na etapa anterior. A partir disso, “os alunos elaboram e 

esquematizam os problemas surgidos sobre o tema” (SOISTAK; BURAK, 2005) e passam a  
 
“conjeturarem sobre tudo que pode ter relação com a Matemática, elaborando problemas 

simples ou complexos que permitam vislumbrar a possibilidade de aplicar ou aprender 

conteúdos matemáticos” (KLÜBER; BURAK, 2007, p.4). Concordamos que “essa fase da 
 
Modelagem é muito rica, pois desenvolve no aluno a capacidade de tomar decisões, de 

formular hipóteses, de questionar as várias possibilidades de resolução de um mesmo 

problema” (KLÜBER; BURAK, 2007, p.3). Tudo isso acontece com a presença do professor,  
 
“que não se isenta do processo, mas se torna o mediador das atividades” (KLÜBER; BURAK, 

2008, p.21). 

 

 

4) Na etapa de resolução dos problemas e desenvolvimento do conteúdo matemático no 

contexto do tema, é hora de despertar nos alunos as condições necessárias para resolver os 

problemas levantados na etapa anterior, com o auxílio dos conteúdos matemáticos. 
 
Concordamos que “no trabalho com a Modelagem faz-se um caminho inverso do usual, neste 

os conteúdos determinam os problemas e na Modelagem os problemas determinam os 

conteúdos a serem usados para resolver as questões oriundas na etapa anterior” (KLÜBER; 

BURAK, 2007, p.3). Observamos que, nessa etapa, os conteúdos matemáticos passam a ter 

significado e, mesmo não sendo a finalidade principal nessa concepção de modelagem, podem 

ocorrer os modelos matemáticos. Aqui há mais uma convergência entre Burak (1987, 1992) e 

Chaves (2004), que entende que os conteúdos em processos dessa natureza devem ser 

consequência e não causa e aponta que: “a defesa da manutenção e da obediência cega a um 

currículo, ou programa de conteúdos programáticos pré-estabelecidos, passa a configurar-se 

como instrumento doutrinário de controle. ” (CHAVES, 2004, p.66). E daí lembramos então 

que um conteúdo (ou conjunto deles) têm como objetivo explicar matematicamente situações 

do cotidiano das pessoas, ajudando-as a fazer predições e tomar decisões (BURAK, 1987, 

1992). 

 
 

5) A etapa da análise crítica da solução é “marcada pela criticidade, não apenas em relação à 
 

Matemática, mas também em relação a outros aspectos, como viabilidade e coerência das 

resoluções apresentadas” (KLÜBER; BURAK, 2007, p.5).  É  uma  etapa  importante,  pois  é 
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“nesse momento que se analisa e se verifica a relação e a validação da resolução encontrada 

para o problema” (SOISTAK; BURAK, 2005, p.3). Essa etapa dá ao aluno condições de 

refletir sobre os resultados obtidos no processo e o que eles podem trazer de benéfico para a 

melhoria das decisões e ações. Ela, também, “contribui para a formação de cidadãos 

participativos, mais autônomos que auxiliem na transformação da comunidade em que 

participam” (KLÜBER; BURAK, 2007, p.4). Identificamos nessa etapa, uma convergência 

com o que defende Chaves (2004, p.81-82) em relação à proposta do professor – “enquanto 

interlocutor de uma educação que incorpore uma análise da realidade socioambiental opondo-

se aquela em que o aluno e levado a ignorar as consequências dos seus atos” – de 

proporcionar ao aluno possibilidades que o coloquem em contato com sua realidade a partir de 

ambientes que possa desenvolver atitudes criativas em relação ao mesmo (ambiente). 

 
 

3.1.2 A Modelagem segundo outros pesquisadores 
 

 

Diferentemente de Burak, os pesquisadores Almeida; Silva e Vertuan (2012) 

apresentam a Modelagem como forma de explicar ou descrever por meio da linguagem ou 

estrutura matemática um determinado conceito. Nas suas palavras: 

 
 

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). 
 

 

Já Rodney Carlos Bassanezi, um dos precursores do trabalho com a Modelagem 

Matemática no Brasil e cuja perspectiva tem na Matemática Aplicada sua base defende que, 
 
“A Modelagem no ensino é apenas uma estratégia de aprendizagem onde o mais importante 

não é chegar imediatamente a um modelo bem-sucedido, mas caminhar seguindo etapas 

aonde o conteúdo matemático vai sendo sistematizado e aplicado”. (BASSANEZI, 2006, 

p.38). Em contraponto a essa visão o texto de Maria Salett Biembengut e Nelson Hein 

defende que: 

 

Modelagem Matemática é o processo que envolve a obtenção de um modelo. 

A elaboração de um modelo depende do conhecimento matemático que se 
tem. Um modelo pode ser formulado em termos familiares, utilizando-se 
expressões numéricas ou fórmulas, diagramas, gráficos ou representações 
geométricas, equações algébricas, tabelas, programas computacionais e 
outros (BIEMBENGUT; HEIN, 2005, p.12). 
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Nesse texto, identificamos que a Modelagem Matemática é uma metodologia de 

ensino com 3 etapas bem definidas. A interação, a matematização e o modelo matemático. 
 

Na interação, procura-se buscar todas as informações sobre o tema a ser estudado e 

pelos mais variados meios, jornais, revistas, internet, experiências de campo, dados 

disponibilizados por profissionais, entre outros. É a hora de se familiarizar com o assunto. 

Após essa familiarização passa-se à matematização, etapa na qual a formulação do ou dos 

problemas e sua resolução. É nessa etapa que acontece a tradução do problema para a 

linguagem matemática. Para isso é necessário classificar as informações colhidas em 

relevantes e irrelevantes, relacionando e identificando fatos para netão decidir que fatores 

serão investigados, ou seja, momento de levantar hipóteses. Na sequência é necessário 

estabelecer as variáveis relevantes à solução dos problemas e por fim, descrever essas relações 

me termos matemáticos. Depois desse trabalho de formulação do problema, este deve ser 

analisado utilizando todos os recursos matemáticos disponíveis o que requer um grande 

conhecimento das diferentes matemáticas utilizadas nessa formulação. 
 

A partir de Biembengut e Hein (2005), é possível interpretar que, para obter um 

modelo, o aluno precisa saber bem o conteúdo matemático que será utilizado, assim, por essa 

ótica, se o aluno não sabe o conteúdo não consegue chegar ao modelo. Entendemos que nessa 

perspectiva não sobra espaço para a construção do conhecimento matemático através da 

Modelagem e isso poderia reforçar o entendimento de muitos de que a Matemática é uma 

ciência difícil e para poucos, o que discordamos. Defendemos então que podemos sim obter 

um modelo mesmo que o aluno não tenha o domínio completo do conteúdo, esse domínio 

pode ser construído com a utilização da Modelagem e por consequência se obter um modelo 

que satisfaça a situação que se quer investigar, afinal, como dito anteriormente em Chaves 

(2004), nessa perspectiva – de um projeto de Modelagem Matemática enquanto procedimento 

de ensino – conteúdo não é causa, mas sim consequência e por isso pode ser trabalhado 

gradativa e sistematicamente para atender a objetivos de transformação de uma realidade, de 

análise de um processo e não como algo imutável, irrefutável, como um saber ventríloquo, 

reprodutor de conteúdos apostilados e fragmentados em módulos (CHAVES, 2004, p.39).  
 

Para conclusão do modelo passa-se à terceira etapa na qual deve-se fazer a validação 

do modelo, avalia-lo e verificar o quanto ele se aproxima da situação-problema apresentada 

ou da realidade. Ainda nessa etapa deve-se verificar o grau de confiabilidade da utilização do 

modelo. Isso é importante pois durante o processo pode ocorrer problemas como se utilizar 

uma hipótese falsa ou não perto bastante da realidade fruto de uma simplificação  inadequada, 
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dados iniciais incorretos ou incompletos, invalidando o modelo. E é importante considerar 

que pode ocorrer algum erro no desenvolvimento matemático do problema. 

 

 

3.1.3 A Modelagem Matemática de Barbosa (2001a) 
 

 

Outro nome importante no trabalho com a Modelagem Matemática é Barbosa (2001a) 

que a vê como um ambiente de aprendizagem. Nas palavras dele: a “Modelagem, como 

entendemos, estimula os alunos a investigarem situações de outras áreas que não a 

Matemática por meio da Matemática” (BARBOSA, 2001a, p.6). Essa perspectiva defendida 

por Barbosa tem grande importância no trabalho em sala de aula se bem explorada pelo 

professor, pois relacionar a Matemática a outras áreas do conhecimento. 
 

Nessa perspectiva, Barbosa define três casos no trabalho com Modelagem que estão no 

quadro a seguir: 

 

 
      

 Caracterização Caso 1 Caso 2 Caso 3  

      

 Elaboração da situação/ professor professor professor/aluno  

 problema     

      

 Simplificação professor professor/aluno professor/aluno  

      

 Dados qualitativos e professor professor/aluno professor/aluno  

 quantitativos     

      

 Resolução professor/aluno professor/aluno professor/aluno  

      

Quadro 1. O aluno e o professor nos casos de Modelagem 

Fonte: Barbosa (2001a, p.9) 
 
 

Analisando o quadro podemos inferir que trabalhar a Matemática nessa perspectiva 

proporciona uma interação maior entre professor e aluno em contraponto ao que é chamado 
 
“ensino tradicional” onde o professor é o centro de todo o processo, e também o ensino, na 

maioria das vezes baseado no livro didático, com uma sequência definida de conteúdos e 

procedimentos no qual o aluno tem papel de receptor da explicação, tem que fazer os 

exercícios e uma avaliação do que foi estudado. A seguir, descrevemos suscintamente os 3 

casos do desenvolvimento de um trabalho com a Modelagem Matemática segundo Barbosa 

(2001a): 
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1) Caso 1: O professor apresenta a descrição de uma situação-problema, com as informações 

necessárias à sua resolução e o problema formulado, cabendo aos alunos o processo de 

resolução. Nesse Caso o professor coloca uma situação-problema aos alunos, que realizaram a 

investigação. Não é preciso que eles procurem dados fora da sala de aula; todo o trabalho se 

dá a partir da situação e do problema oferecido pelo professor. 

 
 
2) Caso 2: O professor traz para a sala um problema de outra área da realidade, cabendo aos 

alunos a coleta das informações necessárias à sua resolução. Nesse caso, o tema pode ser os 

mais diversos possíveis, algo relacionado às questões atuais da comunidade na qual os alunos 

estão inseridos, um problema ou situação a nível nacional ou mundial que está em evidência 

ou até mesmo algo em consonância com outra área do conhecimento e que faz parte do 

currículo escolar, mas aparentemente não tem nada a ver com a matemática. Eles têm que 

buscar dados fora da sala de aula e fazer simplificações que ajudem a resolver o problema. 

 
 
3) Caso 3: A partir de temas não-matemáticos, os alunos formulam e resolvem problemas.  

Eles também são responsáveis pela coleta de informações e simplificação das situações-

problema. É via do trabalho de projetos. Pode ser um projeto sobre meio ambiente, economia, 

política etc., e este projeto pode ser só da Matemática, mas também pode ser interdisciplinar. 

Nesse caso fica muito forte a interação professor/aluno em todas as etapas do processo. 

Em nossa pesquisa, utilizamos a perspectiva defendida por Burak e Klübler (2008) e 

Burak (2010), mas não na sua totalidade, pois fizemos adaptações necessárias à realidade na 

qual nos inserimos, com o objetivo de proporcionar o maior aproveitamento possível por parte 

dos alunos quanto à aprendizagem dos conteúdos matemáticos sob um novo olhar, uma nova 

forma com a qual eles nunca haviam trabalhado. Estudamos os conteúdos matemáticos pela 

ótica dos Projetos de Modelagem, respeitando o interesse dos alunos, suas escolhas e seus 

anseios. 
 

Existem outras perspectivas de Modelagem Matemática a serem citadas, mas como já 

dissemos é um campo tão vasto que neste momento não temos condições de abordar todas. 

Porém diante do que mostramos até aqui podemos inferir que muito tem sido feito, e ainda 

muito está por fazer, para que professores e pesquisadores se debrucem sobre o que já temos 

em termos de pesquisas para avançar no objetivo maior que é transformar o quadro de 

fracasso do ensino da Matemática desde a Educação Básica até o Ensino Superior. Também  
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não há aqui a pretensão de dizer que esta concepção é melhor ou pior que a outra, como 

denunciado em “A ideologia da melhora do ensino da matemática” (BALDINO, 1995): 
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A ideologia da melhora pode então formular sua justificativa simplista: como 
os alunos não aprendem o que se espera que aprendam, eis que fracassam. 
Para que não fracassem, é preciso que aprendam mais, daí a necessidade de 
melhorar. [...] Não se trata, entretanto, de melhorar o ensino, para atender à 
expectativa, que não tem limites, nem diminuir a expectativa, para reduzir o 

fracasso. A problemática é outra: trata-se de mostrar como a ideologia da 
melhora garante a permanência do fracasso pela sustentação da expectativa 
de sucesso. (BALDINO, 1995, s.p.) 

 

Intentamos levar ao professor e a futuros professores e pesquisadores, condições de 

buscar uma perspectiva de Modelagem Matemática que considere mais adequada à 

realidade do aluno, à sua realidade de interlocutor daquela educação apresentada por 

Chaves (2004), que possa incorporar uma análise da realidade socioambiental opondo-se 

àquela em que o aluno é levado a ignorar as consequências dos seus atos. Não queremos e 

não podemos aqui fechar esse caminho, mas sim, dar uma pequena contribuição ao mostrar 

algumas dessas várias perspectivas. 
 

Prosseguindo, discorreremos a seguir, um pouco sobre Projetos de Trabalho, seu 

significado e suas fases de desenvolvimento, segundo trabalhos de alguns pesquisadores.  

 

3.2. Projetos de Trabalho 
 

 

No Brasil, a adoção de projetos na educação ocorreu com força durante o século XX 

influenciada por educadores e pesquisadores europeus como Willian Kilpatrick e seu trabalho 

denominado “The Method Project” publicado em 1918; John Dewey e seu “Experience & 

Education” de 1938 e, mais recentemente, Fernando Hernandez e Monsserrat Ventura com o  

a publicação do livro “A Organização do Currículo por projetos de Trabalho – O 

Conhecimento do Caleidoscópio”, publicado na Espanha, em 1996. É um movimento que 

ficou adormecido por décadas e ressurgiu, em 1960, como uma das alternativas às aulas com 

o formato de seminário, segundo Hernandez e Ventura (1998). 
 

O trabalho com projetos era visto como uma forma de aprendizagem por meio da 

investigação e considerados por sua relevância prática, por possibilitar a interdisciplinaridade 

e o desenvolvimento social. Entendemos que, além dessas considerações importantes citadas, 

o trabalho com projetos contempla a participação ativa do aluno tanto na elaboração das 

metas como no caminho para alcançá-las tirando-o da condição passiva, receptiva para a 

condição ativa com seus anseios, curiosidades e desejos sendo valorizados, satisfeitos e por 

consequência responsáveis pelo desenvolvimento do trabalho. 
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Segundo o dicionário Aurélio, a palavra projeto deriva do latim projectus, que 

significa algo lançado para frente, mas no ambiente escolar costuma ser associada a uma 

atividade futura e não-determinística. Convidam os alunos a desenvolverem trabalhos sem 

uma formatação final ou roteiros pré-estabelecidos de perguntas e respostas não dando chance 

da busca pelo novo, pelo desconhecido, eliminado assim a ideia de projeto que é de abertura 

para um universo de possibilidades de criação, imaginação, para o não-determinado, ou seja, 

da forma que se faz, impõe limites que são nocivos ao desenvolvimento da aprendizagem, da 

criatividade, da busca, da ampliação de horizontes. Nesse sentido, projeto pode ser definido 

tanto como aquilo que é proposto a realizar-se e também o que será feito para atingir tal meta 

ou objetivo, expressa algo que se deseja construir, ao mesmo tempo que propõe a elaboração 

de um caminho que se vai percorrer para atingir essa construção que pode ser individual ou 

em grupo. 
 

Por outro lado, em nossas escolas é muito comum o discurso sobre o desenvolvimento 

de projetos, seja sobre esse ou aquele tema. O esforço desprendido pelos envolvidos na 

realização desses projetos em muitos casos é grande, mas que muitas vezes percebemos não 

haver uma conexão com a realidade daquela comunidade escolar. Muitas vezes, um projeto é 

desenvolvido por imposição do sistema de ensino que sempre busca impor à escola o papel de 

resolver os mais variados problemas que a sociedade atual vive, outras vezes utiliza-se de um 

tema em evidência, ou até mesmo para abordar um problema pelo qual a escola está passando 

como é o caso da indisciplina. 
 

Assim sendo, é comum ouvirmos falar dos mais variados tipos de projetos: 

interdisciplinar, transdisciplinar, pedagogia de projetos e outros termos sem a devida 

consciência do que realmente cada um seja. É possível se notar a ocorrência de visões 

distorcidas a esse respeito em muitas situações, uma confusão do que cada uma dessas 

denominações significa, o que por vezes prejudica as ações e consequentemente, os resultados 

que se pretende alcançar com eles mesmo que o empenho dos envolvidos seja grande. 
 
Então, acreditamos que é necessário primeiro entender as diferenças entre essas designações 

para depois planejar o desenvolvimento de um projeto, afinal existem vários tipos de projeto. 

Entendemos que, nos momentos nos quais os professores devem se reunir para seus estudos e 

planejamentos seriam uma boa oportunidade para todos estudarem sobre esses temas e com 

isso entenderem o que cada um de fato significa, o que facilitaria muito naqueles momentos 

em que os projetos são propostos. Além disso, dotariam os professores de conhecimentos 

importantes que os ajudaria a propor ações que ajudariam no desenvolvimento dos mesmos. 
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Em nossa pesquisa com alunos do 2º ano de Ensino Médio, propusemos o 

desenvolvimento de Projetos de Modelagem com o objetivo de alcançar a aprendizagem de 

conteúdos de Geometria Espacial. Para isso, nos apoiamos em Hernandez e Ventura para os 

quais projeto é uma forma de organizar a atividade de ensino e aprendizagem ou os 

conhecimentos escolares e sua função é favorecer a criação de estratégias de organização dos 

conhecimentos escolares em relação ao tratamento da informação e a relação entre os 

diferentes conteúdos em torno de problemas ou hipóteses objetivando facilitar aos alunos a 

transformação da informação obtida em conhecimento próprio. 
 

Porém, Hernandez e Ventura (1998) destaca que para se trabalhar com projetos os 

professores precisam ter vontade de mudar a maneira de fazer o seu trabalho, sem o qual será 

impossível se desligar do que lhe parece mais fácil em função de estar tudo esquematizado 

dentro de um currículo já pré-estabelecido, de um livro didático no qual os conteúdos seguem 

uma ordem pré-estabelecida e assumir o risco da mudança que inicialmente gera insegurança 

nele e nos alunos, adotar uma postura de inovação frente ao que se está acostumado a fazer e 

com isso, buscar uma mudança em sua atitude profissional. 
 

Esses autores defendem que o professor precisa ter consciência e discernimento do que 

é realmente trabalhar com projetos sob a pena de estar apenas dando esse nome a uma prática 

ou estratégia de ensino que muito se assemelha a projetos, mas de fato não é. Exemplo disso é 

o que os autores chamam de “centros de interesse” que seguem também uma sequência em 

sua realização, porém não pode ser considerado um projeto de trabalho. Vejamos: 

 
 

a) vão além dos limites escolares; 
 

 

b) implicam a realização de atividades práticas; 
 

 

c) os temas selecionados são apropriados aos interesses e ao estado de desenvolvimento dos 

alunos; 

 
 
d) são realizadas visitas de campo; 

 

 

e) trabalha-se com estratégias de busca, ordenação e estudo de diferentes fontes de 

informação; 

 

f) as atividades são desenvolvidas individualmente ou em grupo. 
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O diferencial em relação aos “centros de interesse” está exatamente na sequência de 

passos que conferem a definição de um trabalho por projetos: 

 
 

a) parte-se de um tema ou problema negociado com os alunos; 
 

 

b) inicia-se um processo de pesquisa; 
 

 

c) busca-se e seleciona-se fontes de informação; 
 

 

d) estabelecem-se critérios de ordenação e de interpretação das fontes; 
 

 

e) recolhem-se novas dúvidas e perguntas; 
 

 

f) estabelecem-se relações com outros problemas; 
 

 

g) representa-se o processo de elaboração do conhecimento que foi conseguido; 
 

 

h) recapitula-se e avalia-se o que aprendeu; 
 

 

i) conecta-se com um novo tema ou problema. 
 

 

Essa mudança e aquela já apresentada anteriormente por Chaves (2004) – do professor 

com interlocutor em um processo – outorga a professores e alunos uma redefinição de seu 

papel na sala de aula e no processo de ensino, porque o professor deixa de ser o centro do 

processo onde tudo está concentrado, o planejamento, as decisões, as responsabilidades e o 

aluno deixa de ser o receptor passivo dessas decisões do professor. Outro ponto importante é 

que os estudantes vivenciam um processo de pesquisa que tem sentido para eles uma vez que 

podem participar ativamente do processo de produção do próprio conhecimento que vai além 

do currículo básico oficial ao mesmo tempo em que não o diminui. Se sentem importantes, 

valorizados em suas opiniões e anseios pois agora tudo é negociado, compartilhado, não há 

mais eu falo (professor) e vocês escutam (alunos), mas todos nós falamos, opinamos, 

negociamos, planejamos juntos, executamos e avaliamos. 
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3.2.1. A proposta de Hernandez e Ventura (1998) 
 

 

A Figura 1, a seguir, ilustra os aspectos relevantes na organização do desenvolvimento 

de um projeto defendidas por Hernandez e Ventura (1998), sobre os quais discorreremos de 

forma sucinta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             Figura 1: Aspectos relevantes na organização do desenvolvimento de um projeto 
 

Fonte: http://slideplayer.com.br/. Disponível em: <http://slideplayer.com.br/slide/1694856/>. Acessado em: 

12/06/2016. 
 
 

1) Escolha do tema: No desenvolvimento de um trabalho com projeto, o ponto de partida é a 

escolha do tema, que pode pertencer ao currículo oficial daquela rede de ensino, pode 

originar-se de uma experiência comum, do cotidiano, de um fato da realidade, de um 

problema proposto pelo professor ou mesmo de algo que ficou pendente em outro projeto 

desenvolvido anteriormente. Entendemos que está seja uma oportunidade de colocar em 

prática a premissa assumida por Chaves, Vitória e Novais (2015, p.248) e defendida por 

Chaves (2004, p.81-82) de que “um aluno em contado com a realidade do seu ambiente 

desenvolve atitudes criativas em relação ao mesmo”. Além disso, ele pode ser definido em 

relação à demanda e interesse dos alunos, considerando para isso, a necessidade, a relevância, 

o interesse ou a oportunidade de trabalhar outro tema, sendo que a escolha do tema por parte 

do aluno ou do professor dever ser argumentada em termos de relevância e contribuições para 

a aprendizagem, que vai ao encontro da ideia de que cabe ao professor “desempenhar o papel  

 

http://slideplayer.com.br/
http://slideplayer.com.br/slide/1694856/
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de interlocutor de uma educação que incorpore uma análise da realidade socioambiental 

opondo-se aquela em que o aluno e levado a ignorar as consequências dos seus atos.”, 

conforme obras supracitadas. 

 

 

2) Atividade do docente após a escolha do projeto: O professor tem o papel de especificar 

qual será o objetivo principal do conhecimento sobre o tema escolhido, qual será o fio 

condutor do processo, qual o esquema cognoscitivo que permitirá que o projeto vá além dos 

aspectos informativos e possa ser aplicado em outros temas ou problemas. Primeiramente, ele 

deve realizar uma revisão de conteúdos e das atividades, encontrar fontes de informação para 

iniciar e desenvolver o projeto respondendo para si: “O que pretendo que os alunos aprendam 

com este projeto?”. Necessita estudar e atualizar informações em torno do projeto, comparar e 

contrastar as suas informações com outras fontes que os estudantes apresentarem, criar um 

clima de envolvimento e de interesse na turma, nos grupos e em cada aluno sobre o que se 

está trabalhando, fazer uma previsão de recursos necessários para a realização, planejar o 

desenvolvimento do projeto tendo como base uma sequência de avaliação inicial (“o que os 

alunos sabem sobre o tema?”), formativa (“o que estão aprendendo?”) e final (“o que 

aprenderam em relação às propostas iniciais?”) e recapitular o processo que se realizou ao 

longo do projeto, em forma de programação a posteriori, que possa ser utilizada como 

memória para cada docente. 

 
 

3) Atividades dos alunos após a escolha do projeto: Depois de escolhido o tema do projeto, 

cada estudante ou grupo de estudantes realiza um índice no qual especifica os aspectos que 

vão trabalhar no projeto, sendo que, com alunos mais novos se realiza coletivamente e com 

toda a atenção e apoio do professor, enquanto com alunos mais velhos, essa etapa pode ser 

individual ou em grupo, porém, o acompanhamento pelo professor é igualmente necessário. 

Esse índice funcionará como um instrumento de avaliação e motivação inicial. Em paralelo a 

isso, os alunos buscam informações que complementam e ampliam a proposta e argumentação 

inicial do projeto. Essa busca deve ser bem diversificada: informação escrita, palestras com 

convidados, visitas, exposições, vídeos, programas de computador, pesquisa na internet etc. 

Essas várias fontes vão enriquecer o projeto e permitir que os alunos percebam que não existe 

só uma fonte de informação disponível e que cada uma pode trazer contribuições relevantes 

ao trabalho, e ainda que uma fonte pode complementar a outra. 
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4) Tratamento da informação: O tratamento das informações colhidas é uma das funções 

básicas de um projeto, que pode ser realizado individualmente, em grupo ou em conjunto com 

toda a classe. Nessa fase, é importante dar ênfase aos seguintes aspectos e princípios: a) a 

confrontação de opiniões contrapostas e as conclusões que o aluno pode extrair; b) a 

informação pode ser diferente, de acordo com os critérios de ordenação e apresentação; c) a 

realização de um dossiê (produto) de sínteses dos aspectos tratados e dos que ficam em aberto, 

reelaborando-se o índice inicial e planejando-se o que conterá a síntese final e, por fim, 

reescrevendo-se o que se aprendeu; d) avalia-se todo o processo seguido no projeto, tomando 

como base dois momentos fundamentais: um de “ordem interna”, no qual cada aluno 

recapitula o que foi feito e o que foi aprendido, e outro de “ordem externa”, que fica a cargo 

do professor, onde a informação trabalhada deve ser aplicada em situações diferentes para 

realizar outras relações e comparações e, por conseguinte, abrir novas possibilidades para o 

tema. 

 
 

5) A busca das fontes de informação: Essa é fase na qual os docentes fornecem a 

informação que deve ser complementada com as iniciativas e colaborações dos alunos. O 

envolvimento dos estudantes nessa fase tem vários efeitos educativos: assumem como seu o 

tema de estudo; aprendem a posicionar-se diante da informação recebida; envolve outras 

pessoas na busca da informação, pois entendem que se aprende não somente na escola e que o 

ato de aprender é comunicativo; descobrem que tem uma responsabilidade com a própria 

aprendizagem, que não podem esperar passivamente que o professor ofereça todas as 

respostas e soluções aos problemas, conflitos e dúvidas que surgem, e que o professor está no 

papel de facilitador do processo de aprendizagem e, com frequência, ele (o professor) é um 

estudante a mais. 

 

 

Nessa perspectiva, o aluno aprende a repensar o que é uma informação útil para a 

escola e para o seu aprendizado, que nem tudo passa apenas pelos livros didáticos e que 

informações e informantes válidos para o processo podem ser encontrados em todos os tipos 

de contextos. Essa busca de informações também favorece a autonomia dos alunos, mas o 

diálogo promovido pelo professor para estabelecer comparações, inferências e relações é que 

ajuda a dar sentido à forma de ensino e de aprendizagem que se pretende com o projeto, 

despertando muitas vezes uma aprendizagem crítica e reflexiva. 
 

Assim, em nossa pesquisa, pretendemos assumir o papel de mediadores dos Projetos 

de Modelagem Matemática a serem desenvolvidos pelos alunos; portanto,  consideramos  suas 
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ações como um ponto essencial no desenvolvimento dos projetos. Essas ações são 

provenientes do interesse do aluno ou do grupo de alunos. Como a escola tem como princípio 

norteador desenvolver as habilidades de competências dos alunos para vida em sociedade, 

buscaremos relacionar o conceito de projetar com a ideia da educação, que é instruir, criar e 

fazer crescer. No ambiente escolar, o indivíduo tem a oportunidade, de acordo com sua 

vocação, de construir, elaborar e executar projetos conforme a área de seu interesse e a escola, 

como espaço de formação do indivíduo, deve incentivar ações que levem ao desenvolvimento 

pessoal, profissional e social, principalmente quando são advindas do próprio indivíduo. 
 

A partir de agora, intentamos descrever o desenvolvimento de Projetos de Modelagem 

Matemática como sendo uma prática pedagógica, apresentando suas fases e relacionando-as 

com os Projetos de Trabalho. 

 
 

3.3. Projetos de Modelagem Matemática 
 

 

Procuraremos agora buscar pontos convergentes entre a Modelagem Matemática e a 

Pedagogia de Projetos. Para isso, apresentamos o quadro comparativo a seguir extraído de 

Ripardo et al (2009) e falaremos um pouco sobre essas convergências, visto que nossa 

pesquisa tem essa característica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                       Quadro 2: Comparativo: Modelagem Matemática x Pedagogia de Projetos 

Fonte: Ripardo et al (2009, p.105) 
 

 

Pelo que se pode observar, há muitos aspectos e relações comuns entre as fases de 

Modelagem Matemática e Pedagogia de Projetos. No desenvolvimento do projeto, o professor 
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deve ter noção exata do caminho que necessita percorrer para atingir seu objetivo, e isso 

começa no planejamento. Para que isso ocorra, é necessário ter um plano muito bem 

estruturado, pois assim, se acontecer algum problema na fase de execução, é possível retornar 

à fase inicial do planejamento e detectar as falhas, replanejando o projeto, caso seja for 

necessário. 
 

Fazendo o contraste entre as fases da elaboração de projetos defendidos por Moura e 

Barbosa (2007) e as de Modelagem Matemática proposta por Bassanezi (2006), podemos 

encontrar convergências significativas. Tanto uma como em outra vertente servem para 

orientar o desenvolvimento das atividades, e seus objetivos são determinados logo após 

reconhecer ou definição a situação problema que se quer investigar, o que servirá de ajuda na 

elaboração do planejamento em sua fase inicial. Em seguida, as atividades ou tarefas são 

executadas baseadas no trabalho em equipe e os resultados são avaliados para determinar se o 

projeto ou a modelagem atingiram o objetivo traçado. Um mesmo conteúdo matemático pode 

ser trabalhado por meio de um projeto ou por meio da modelagem, mas é bom destacar que a 

modelagem pode ser desenvolvida tendo um projeto de trabalho como caminho para a 

obtenção do modelo matemático, se esse for o objetivo traçado, mesmo se os objetivos do 

projeto não sejam a obtenção de um modelo, mas sim outros produtos. 
 

Projetos de Trabalho ou Modelagem Matemática não ocorrem a toda hora e o tempo 

todo; eles são desenvolvidos em função de problemas específicos de um momento ou de uma 

atividade de ensino. Algumas escolas e/ou professores darão uma maior importância, 

enquanto outras nem os conhecem e, consequentemente, não os aplicam. Ripardo e outros 

(2009) defende que é preciso ficar claro que Pedagogia de Projetos e Modelagem Matemática 

não poderão ser aplicados como recursos metodológicos em todos os conteúdos de uma 

disciplina ou em todos os problemas de uma escola; eles podem ser eficazes se utilizados em 

determinados problemas cuja solução requer uma metodologia diferente da tradicional. 
 

Ao desenvolver um projeto, o professor pode ou não utilizar a Modelagem Matemática 

como uma de suas atividades, mesmo sendo o projeto somente da Matemática, ao mesmo 

tempo em que pode utilizar a Modelagem Matemática na Pedagogia de Projetos, ou até 

mesmo sendo ela, o próprio Projeto de Trabalho. Para Malheiros (2008), em um projeto, a 

Matemática pode estar presente, mas na Modelagem, ela deve estar presente e a escolha entre 

essas opções deve levar em conta vários fatores como o conteúdo matemático e o interesse do 

professor e dos alunos. 
 

Compartilhamos a mesma direção que Ripardo e outros (2009), Chaves (2004) e 

Malheiros (2008), no  que  se  refere  às  suas  concepções  em  relação  à  interseção Projeto e 
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Modelagem Matemática; por isso, em nossa pesquisa, em nossa pesquisa, procuraremos 

utilizar o contexto e o ambiente de vida dos alunos, o que, no nosso entender, é uma 

fundamental ao se utilizar a Modelagem Matemática e os Projetos de Trabalho. Pensamos que 

essa característica poderá ajudar a mudar posturas tradicionais, nas quais o aluno tem pouca 

ou nenhuma importância nas decisões do que é ensinado, o que pode levar ao desinteresse e, 

muitas vezes, a indisciplina. 
 

Por outro lado, ao ter voz no seu próprio processo de ensino, o aluno se sente 

valorizado e, com isso, mais responsável por sua participação e desempenho, possibilitando a 

ação de aprender. Assim, temos a interação professor / aluno o que, utilizando a Modelagem 

Matemática ou a Pedagogia de Projetos, facilita a aprendizagem com significados dos 

conteúdos. 
 

Retornando ao quadro comparativo, podemos observar que a Modelagem Matemática 

se inicia com a fase de abstração, no qual os alunos estudarão o problema, podendo construir 

hipóteses e ensaiar a construção do modelo. A seguir, viria a resolução que completaria o 

processo da modelagem, permitindo assim a construção do modelo. Com o modelo pronto, 

passa-se para a fase de validação, na qual se verifica o quanto o modelo se aproxima da 

realidade, se ele é aceitável ou não. Com a validação feita, pode-se buscar a modificação, 

reelaboração e melhoramento do modelo, o que acontece se na fase de validação, caso ele não 

atenda perfeitamente ao propósito que se deseja atingir. 
 

Depois de todo esse caminho percorrido, vem a fase de encerramento que é o 

momento de socialização dos resultados obtidos no trabalho com os diversos segmentos, quais 

sejam: equipe de alunos, escola, comunidade etc. Deve-se ser feita, por último, uma avaliação 

geral por todos os envolvidos e também deve-se ter a produção de relatórios que, além de 

contar com toda a história do desenvolvimento do projeto, desde o seu início até o seu 

término, poderá funcionar como mais um instrumento de avaliação pelo professor e terá a 

utilidade para ele quando do desenvolvimento de projetos futuros, no tocante ao 

aperfeiçoamento de todo o processo. 
 

Entendemos que o relatório funciona como uma ferramenta muito importante no 

processo, porque é nele que ocorrerá um controle sistemático das atividades do professor e, 

mais ainda, dos alunos. A participação dos alunos pode ocorrer em todas as etapas do 

processo, desde a inicialização até a verificação, mas é preciso ter em mente que o 

planejamento e o controle são etapas importantes e que devem estar presentes na análise do 

plano, que é onde se tem o controle e uma visão geral do processo. Também é necessário, 

além  do  conhecimento  das  etapas  do  processo  de  planejamento  e  gestão  de  Projetos de 
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Trabalho e de atividades de Modelagem Matemática, que os objetivos sejam bem definidos, 

sendo bom que não existam muitos, para não se ter um projeto com um tempo muito grande 

de duração. Muitos objetivos, além de aumentar muito o tempo de execução, podem 

desestimular os participantes; porém, o contrário também é prejudicial, visto que, sem um 

objetivo traçado, não há como obter um produto. 
 

Outro fator importante é que os envolvidos no projeto tenham total motivação para 

executar o planejado, o que é facilitado se todos têm em mente e de forma clara, os objetivos e 

metas a serem perseguidos. Para que isso ocorra, ao planejar as atividades, o professor 

necessita questionar pontos importantes: a) “Qual problema tenho que resolver? ”; b) “A que 

resultados pretendo chegar? ”; c) “Que tarefas ou atividades devem ser propostas e quando 

devem acontecer? ”; d) Quando deve iniciar a participação dos alunos? ”; e) As atividades 

estão acontecendo conforme o planejado? ’. Essas perguntas serão essenciais para se resolver 

o problema ou obter o produto, seja por meio da Modelagem Matemática, ou seja, por meio 

de um Projeto de Trabalho. O papel do professor é muito importante em todo o processo, 

estimulando a participação e a criatividade dos alunos no desenvolvimento de cada etapa, 

estimulando o diálogo e a pesquisa, o que promoverá a autonomia e, consequentemente, um 

aprendizado construtivo e significativo. 
 

Acreditamos que os aspectos positivos dos Projetos de Trabalho e da Modelagem 

Matemática justificam o uso dessas abordagens em sala de aula. Para Hernandez e Ventura 

(1998), os projetos são uma forma de ajudar a repensar e refazer a escola, reorganizando a 

gestão do espaço escolar, do tempo e da relação entre professores e alunos, permitindo 

redefinir o discurso sobre o saber escolar. A escola tem o papel de formar para a vida em 

sociedade, por isso, entendemos e acreditamos que desenvolver Projetos de Trabalho e 

Modelagem Matemática, aliando essas duas concepções, pode ser o caminho para mudarmos 

essa ideia da “educação memorizada”, tão arraigada em nosso meio, para uma “educação 

criativa”, participativa e que aborde o que realmente faz sentido para o aluno, dotando-o de 

habilidades para enfrentar um mundo cada dia mais competitivo e que exige pessoas 

preparadas para fazer muito além daquilo do que são “mandadas”. 
 

Verificamos muitas semelhanças entre as etapas de estruturação de um Projeto de 

Trabalho com a Modelagem Matemática, passando pela definição do tema, problematização, 

trabalho em equipe, pesquisas etc. como destacam Ripardo e outros (2009). 
 

Entretanto, precisamos atentar que as etapas seguem certa ordem, mas que estas não 

são rígidas, como destaca Rangel (2011), pois: 



57 
 

[...] nem sempre apresentam uma linearidade no desenvolvimento dos 
trabalhos, podendo, sempre que necessário, voltarmos a alguma etapa 
anterior, a fim de reelaborar ou melhorar os procedimentos iniciais da 
pesquisa. (RANGEL, 2011, p.50) 

 

No presente trabalho, buscaremos aplicar essas duas teorias de forma combinada, por 

entender que elas possibilitarão implementar Projetos de Modelagem Matemática na 

Educação Básica, especificamente no 2º ano do Ensino Médio, locus desta pesquisa. 

Acreditamos que os argumentos atribuídos à Pedagogia de Projetos e à Modelagem 

Matemática trazem bons indícios de que podem ser tendências importantes para um processo 

de ensino voltado para a aprendizagem. Concordamos com Rangel (2011), para quem muitos 

colocam dificuldades na utilização dessas e de muitas outras práticas, pela dificuldade de 

adequação à “lógica da escola”, com programas obsoletos e fechados, pela rotina do ensino 

tradicional e organização dos horários, pelos problemas com a administração do tempo para 

cumprir o programa curricular da disciplina e, também, pela dificuldade dos professores de 

fazer um trabalho interdisciplinar. 
 

Consideramos então, que é preciso entender que nesse sentido a pesquisa se une a 

conceitos de outras áreas envolvendo alunos e que o professor tem a função de orientador, o 

que foge da lógica arraigada do professor como centro do processo e do aluno passivo, 

receptor de sua vontade, o que, em nossa opinião, não mais atende aos objetivos e 

necessidades de uma educação que tem como tarefa formar cidadãos críticos e capazes de 

conviver e sobressais num mundo globalizado e competitivo, exigente de formação cada vez 

mais ampla. 
 

Assim, consideramos os Projetos de Modelagem Matemática como uma nova 

perspectiva para se ensinar e aprender. 
 

No próximo capítulo, apresentaremos as diretrizes metodológicas que guiaram nossa 

pesquisa. 



58 
 

Capítulo 4 

 

BUSCANDO UM PERCURSO METODOLÓGICO 
 

É importante notar que o ser humano é o principal ator na pesquisa 
qualitativa, e não há procedimentos que substituam ideias e insights. 

Marcelo de Carvalho Borba 

 

Neste capítulo, intentamos relatar o contexto e os procedimentos metodológicos que 

nortearam nossa pesquisa. Iniciaremos, retomando nossa questão de investigação, nossos 

objetivos e a nossa metodologia de pesquisa. Em seguida, apresentaremos o ambiente onde 

esta ocorreu, a descrição dos participantes, os procedimentos utilizados e os instrumentos de 

pesquisa. Procuraremos também, justificar a escolha dos instrumentos metodológicos de nossa 

pesquisa. 

 
 

4.1. Revisitando nossa Questão de Investigação 
 

 

Nos capítulos anteriores, discutimos as várias concepções de Modelagem Matemática 

e observamos que, qualquer uma delas, se bem trabalhada, pode ser um caminho frutífero a 

ser utilizado pelo professor para que os alunos se interessem mais pela Matemática e, com 

isso, tenham facilitado seu estudo e sua aprendizagem. No nosso caso, acreditamos que 

utilizar a Modelagem Matemática aliada à Pedagogia de Projetos possibilita o 

desenvolvimento do espírito colaborativo que o trabalho em equipe exige, a socialização dos 

conhecimentos, a responsabilização com o próprio aprendizado e com o aprendizado do 

colega, além da valorização das ideias e opiniões dos alunos. Ao desenvolver essas 

habilidades, o aluno se torna mais comprometido com a sua aprendizagem, que passa então a 

ser fruto de suas escolhas e anseios; por consequência, surgem oportunidades para a 

construção efetiva do seu conhecimento. 
 

Baseando-nos nas discussões realizadas até aqui e considerando nossa hipótese de 

trabalho sobre a importância da utilização da Modelagem Matemática aliada à Pedagogia de 

Projetos no processo de ensino para a aprendizagem de Matemática, realizamos nossa 

pesquisa guiando-nos pela seguinte questão de investigação: 
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Quais são as possíveis contribuições que Projetos de Modelagem Matemática 

oferecem ao processo de ensino para a aprendizagem de 
 

Geometria Espacial no 2º ano do Ensino Médio? 
 

 

A partir dessa questão de investigação, traçamos nossos objetivos e planejamos nossas 

diretrizes metodológicas. 

 

 

4.2. Revisitando nossos objetivos 
 

 

Pretendemos, com essa pesquisa, identificar e analisar as possíveis contribuições da 

realização de Projetos de Modelagem Matemática para a aprendizagem de conteúdos de 

Geometria Espacial por alunos do 2º ano do Ensino Médio. Pretendemos também, apresentar 

e discutir a relação entre Modelagem Matemática, Projetos de Trabalho e Ensino de 

Geometria, o que poderá contribuir para o desenvolvimento de pesquisas e práticas 

pedagógicas em Educação Matemática no Ensino Médio. 
 

Para alcançarmos nosso intento, procuramos desenvolver as seguintes tarefas de 

pesquisa: 1). Elaborar Projetos de Modelagem Matemática relacionando espaços e formas do 

cotidiano, com conceitos matemáticos de Geometria Espacial; 2). Desenvolver e avaliar os 

projetos com uma turma de 38 alunos do 2º ano do Ensino Médio, durante 2 (duas) horas-aula 

com periodicidade semanal, ao longo do 1º semestre de 2016, com uma apresentação final dos 

projetos para a comunidade escolar. 

 

 

4.3. Metodologia de Pesquisa 
 

 

Podemos melhor explanar tal tópico, subdividindo-o pelas nossas ações e formas de 

pesquisa. 

 

 

4.3.1. A pesquisa teórica-bibliográfica 
 

 

Realizamos uma pesquisa teórico-bibliográfica analisando livros, artigos publicados 

em congressos e em revistas da área de Educação Matemática, teses e dissertações do banco 

de dados da CAPES, relacionados à Modelagem Matemática,  Projetos  de  Trabalho e Ensino 
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de Geometria, na perspectiva da Educação Matemática. Com isso, buscamos delinear nosso 

referencial teórico, que foi base da análise dos dados de nossa pesquisa. 
 

Optamos por delimitar a abrangência de nossa pesquisa do ano de 2010 até o momento 

presente, por entendermos que trabalhos mais antigos, embora importantes em termos de 

contribuições, não atenderiam nossos anseios por trazer uma visão mais atualizada no 

contexto ao qual propomos nos inserir. Dessa forma, em termos de dissertações, encontramos 

poucas, sendo que as dividimos em 2 (dois) blocos, que foram: a) o Ensino de Geometria 

Espacial, que contou com 4 (quatro) Dissertações de Mestrado; b) Ensino e Geometria e 

Modelagem Matemática com 3 (três) Dissertações de Mestrado. Nesse contexto, não 

encontramos, no período mencionado, nenhuma Tese de Doutorado. 
 

Nossa breve revisão teórico-bibliográfica nos fez constatar a inexistência de pesquisas 

com Projetos de Modelagem Matemática relacionados a conteúdos de Geometria Espacial 

trabalhados no 2º ano do Ensino Médio, foco central de nossa pesquisa, o que nos leva a 

pensar que nosso trabalho pode ser de grande importância quanto a contribuições para o 

ensino e para a aprendizagem, bem como para estimular que outras pessoas produzam 

pesquisas nesse contexto. 

 
 

4.3.2. A opção pela Pesquisa Qualitativa 
 

 

Diante do cenário de nossa pesquisa, optamos pela abordagem qualitativa por acreditar 

que ela seja o caminho para buscar entender o processo de ensino, voltado para uma 

aprendizagem. Dessa forma, concordamos com D’Ambrosio para o qual a pesquisa qualitativa 

busca entender e interpretar os dados e os discursos dos envolvidos e está pautada na 

dependência da relação observador-observado usando como metodologia, a interpretação e as 

técnicas de análise de discursos e narrativas. Para D’Ambrosio (2006): 

 
 

A pesquisa qualitativa é outra coisa. No meu entender, é o caminho para escapar da 
mesmice. Lida e dá atenção às pessoas e às suas ideias, procura fazer sentido de 

discursos e narrativas que estariam silenciosas. E a análise dos resultados permitirá 
propor os próximos passos. (D’AMBROSIO, 2006, p.19) 

 

 

Concordamos também com Bogdan e Biklen (1994), ao afirmar que a expressão 

investigação qualitativa é definida “como um termo genérico que agrupa diversas estratégias 

de investigação que partilham determinadas características”, destacando ainda que “nem todos 

os estudos considerados qualitativos patenteiam essas características com igual eloquência”. 
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Porém, para esses pesquisadores, é muito importante a observação de algumas 

particularidades que servirão de embasamento e darão fundamentação à metodologia de 

pesquisa utilizada em nosso trabalho: 

 

1. Na investigação qualitativa, a fonte direta de dados é o ambiente natural, 
constituindo o investigador o instrumento principal; 2. A investigação 
qualitativa é descritiva; 3. Os investigadores qualitativos interessam-se mais 
pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos; 4. Os 

investigadores qualitativos tendem a analisar os dados de forma intuitiva; 5. 
O significado é de importância vital na abordagem qualitativa (BOGAN e 
BIKLEN, 1994, p.47-51). 

 

No entanto, nem todas essas características devem ser abordadas, nem um único 

caminho deve ser seguido. O pesquisador é livre para optar e analisar os melhores caminhos 

dentro do processo que o levem ao seu objetivo. Coadunamos com Bogdan e Biklen (1998) ao 

defenderem que o foco principal que um pesquisador deve ter em mente, é melhor 

compreender o comportamento e a experiência humana: 

 

Eles procuram compreender o processo pelo qual as pessoas constroem 
significados e descrevem o que são aqueles significados. Usam observação 
empírica por que é com eventos concretos do comportamento humano que os 

investigadores podem pensar mais clara e profundamente sobre a condição 
humana (BOGDAN e BIKLEN, 1998, p.38). 

 

Concordamos também com Lüdke e André (2013) ao defenderem que o pesquisador 

deve pautar sua atuação como elo entre o conhecimento construído e as novas evidências que 

serão estabelecidas diante das escolhas feitas para as análises durante a pesquisa e que 

influenciam diretamente as decisões do pesquisador. Portanto, por meio dos referencias 

escolhidos, o pesquisador poderá identificar e interpretar os resultados e, com isso, apresentar 

as conclusões. 
 

Observamos em Barbosa (2001), concordâncias com Bogdan e Biklen (1994) quanto 

às pesquisas qualitativas. Para ele, a pesquisa qualitativa está presente em grande parte das 

pesquisas no campo da Educação e da Educação Matemática; e ainda, esse método possui 

algumas características que proporcionam a sua constante utilização, pois a pesquisa 

qualitativa apresenta dados descritivos, que são abordados interpretativamente e seu o ponto 

central da é a busca do significado que as pessoas dão para as coisas. 
 

Assim, pelo cenário e contexto de nossa pesquisa, então, acreditamos estar justificada 

nossa opção pela abordagem qualitativa. 
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4.4. Apresentando os participantes da pesquisa de campo e os instrumentos de coleta de  
 

dados 
 

 

Realizamos nossa pesquisa de campo no 1º semestre de 2016, com uma turma de 38 

(trinta e oito) alunos matriculados em 1 (uma) turma do 2º ano do Ensino Médio de uma 

escola estadual na cidade de Viçosa, interior de Minas Gerais. A escola integra a Rede Pública 

Estadual de Ensino do Estado de Minas Gerais e oferece o Ensino Fundamental, com duração 

de 9 (nove) anos, Ensino Médio Regular e o Ensino Médio na modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos. A escola funciona em 3 (três) turnos, no horário de 07:00 às 22:00 horas, 

tendo um total de 821 (oitocentos e vinte e um) alunos, atendendo vários bairros do seu 

entorno, conforme dados coletados do Regimento Escolar do Quadro de Escola. 
 

Justificamos que a escolha dessa escola se deu pelo fato do pesquisador exercer sua 

profissão docente nos Ensinos Fundamental e Médio dessa escola, além também da 

disponibilidade e do interesse expressados pela Direção e pela Equipe Pedagógica da escola 

no desenvolvimento de um projeto que possibilitasse mostrar a importância da Matemática 

para a vida cotidiana dos estudantes e que favorecesse a aprendizagem dessa disciplina tão 

importante e que vem apresentando dificuldades nas avaliações externas das quais a escola 

participa. 
 

Julgamos importante esclarecer que, durante a realização de nossa pesquisa de campo, 

estávamos oficialmente afastados de nossas atividades docentes (em licença para cursar 

Mestrado). Assim, de posse da autorização prévia e por escrito da Direção da escola, 

conversamos com a professora que estava nos substituindo na turma supracitada para nos 

ceder, semanalmente, 2 (duas) aulas de 50 minutos cada para desenvolvermos o projeto. A 

turma tem uma carga horária de 4 (quatro) aulas semanais. Assim, ficou combinado que a 

professora iria trabalhar os outros conteúdos de Matemática normalmente, em 2 (duas) aulas e 

nós ficaríamos responsáveis por ministrar o conteúdo matemático necessário ao 

desenvolvimento de nossa pesquisa em Modelagem Matemática. 
 

A escolha do 2º ano do Ensino Médio ocorreu devido ao fato de que nosso interesse 

era trabalhar na pesquisa com conteúdos de Geometria Espacial, que integra o programa dessa 

série. 
 

Ao iniciar nossa pesquisa, entregamos aos alunos o TCLE – Termo de Consentimento 

Livre Esclarecido (Apêndice I) dos responsáveis e o TALE – Termo de Assentimento Livre 

Esclarecido (Apêndice II) dos alunos, esclarecendo os objetivos da pesquisa, a forma de 

preenchimento, a condução do processo e os instrumentos que seriam utilizados. Constatamos 
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que os alunos demonstraram grande interesse em participar, o que se comprovou com a 

devolução por todos dos termos de aceite, devidamente preenchidos e assinados por eles e 

pelos responsáveis. A partir desse momento, passamos a denominar os alunos de participantes 

da pesquisa. 
 

As atividades da pesquisa foram realizadas às quartas-feiras, no horário regular das 

aulas de Matemática da turma, no período de 30 de março a 16 de agosto de 2016. Por se 

tratar de uma turma muito numerosa, com 38 (trinta e oito alunos), propusemos a divisão em 8 

(oito) grupos, sendo 6 (seis) grupos com 5 (cinco) participantes, e 2 (dois) grupos com 4 

(quatro) participantes. 
 

Seguindo nosso referencial teórico, apoiado em Burak (2008, 2010) que defende que 

um trabalho com Modelagem Matemática deve partir do interesse dos alunos ou do grupo de 

alunos, conferimos aos alunos a escolha da formação dos grupos. Entendemos que o 

pesquisador defende que até o mesmo o tema da atividade de Modelagem Matemática deve 

ser escolhido pelos alunos; entretanto, devido aos propósitos de nossa pesquisa, já 

apresentamos de forma definitiva, o projeto a ser desenvolvido, chamado “As Formas 

Geométricas de Nossa Cidade”, uma vez que nossa pesquisa visa desenvolver tal projeto 

abordando conteúdos de Geometria Espacial. 
 

Na sequência, deixamos aos participantes, a escolha dos locais da cidade de Viçosa – 

MG dos quais desejariam investigar as formas geométricas e que, por isso, constituiriam os 

subtemas de investigação dentro do projeto. Os locais / subtemas foram escolhidos pelos 

próprios participantes e estão descritos no quadro a seguir. 

 
    

 Grupos Subtemas  

    

 R Calçadão da Rua Arthur Bernardes (Centro)   
    

 C Colégio de Viçosa  
    

 F Estação (Ferroviária) Hervê Cordovil  
    

 E Escola Santa Rita  
    

 P Praça do Rosário (Prefeitura)   
    

 M Praça Silviano Brandão (Matriz)  
    

 U UFV / COLUNI  
    

 S Shopping (Calçadão)  

 
 

   
Quadro 3 – Grupos e Subtemas escolhidos Fonte: 

Arquivo pessoal do pesquisador 
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Os instrumentos de coleta foram: uma atividade desenvolvida pelos alunos em sala de 

aula (Apêndice IV), contendo questões relativas às formas geométricas, que foi fruto das 

visitas dos grupos aos locais escolhidos para desenvolvimento dos projetos; a apresentação 

dessa atividade para a turma com discussão das questões; a elaboração por parte dos grupos 

de problemas matemáticos relativos ao seu tema; a resolução desses problemas; a 

apresentação final do projeto para a comunidade (gravada em vídeo); o relatório final do 

projeto e um Questionário de Avaliação das atividades do projeto (Apêndice VI), com 

questões abertas e fechadas, para avaliar todo o processo vivenciado no desenvolvimento da 

pesquisa. 
 

Todos os instrumentos citados acima, juntamente com o diário de campo do 

pesquisador, foram utilizados para a descrição e análise dos dados, o que será feito de forma 

detalhada no próximo capítulo. 
 

Destacamos que o desenvolvimento dessa pesquisa se pautou pela combinação de 

teorias da Pedagogia de Projetos e da Modelagem Matemática, por acreditarmos nestas como 

tendências que podem redirecionar o processo de ensino rumo à aprendizagem. Além disso, 

encontramos pontos comuns entre essas duas teorias que reforçaram tal crença, como 

expusemos nos capítulos anteriores. 
 

No próximo capítulo, passaremos a descrever todo o processo de trabalho, os 

encontros e as atividades desenvolvidas em nossa pesquisa. 
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Capítulo 5 

 

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS: 
 

O ACONTECER DA MODELAGEM MATEMÁTICA 
 

Os resultados da pesquisa não podem determinar a ação a ser empreendida, 
mas simplesmente informar o professor, levá-lo a refletir sobre o que 
acontece e sobre o que ele poderia fazer.  

Gauthier 

 

5.1. Descrição das atividades 
 

 

As atividades de pesquisa se iniciaram em 08 de março de 2016, com a preparação dos 

alunos para o trabalho com a Modelagem. Para isso, trabalhamos com encontros formados por 

2 (duas) horas-aula semanais que foram divididas da seguinte forma: a 1ª aula foi dedicada a 

uma revisão de área de figuras planas e apresentação dos conteúdos de Geometria Espacial e a 

2ª aula foi dedicada ao trabalho com a Modelagem, começando por uma introdução ao 

conceito de Modelagem, utilizando-se pequenos textos para fomentar discussões e suscitar a 

curiosidade dos alunos, conforme o quadro abaixo. A partir do dia 25 de maio de 2016, os 

encontros foram utilizados para planejamento de desenvolvimento das atividades do projeto 

que passamos, agora, a descrever de forma mais detalhada, iniciando com um quadro-resumo 

dessas atividades. 

 

Data Conteúdo / Atividade 
  

08 de março Revisando a Geometria Plana: área do retângulo 
  

08 de março Leitura e discussão do texto: “Informática Aplicada à Arquitetura” 
  

30 de março Revisando a Geometria Plana: área do triângulo e da circunferência 
  

30 de março Apresentação do texto: “Modelagem e Ensino” 
  

06 de abril Poliedros, Relação de Euler, Poliedros de Platão, introdução aos prismas 
  

06 de abril Leitura e discussão do texto: “Informática Aplicada à Arquitetura” 
  

13 de abril Área da superfície e volume de um prisma 
  

13 de abril Entrega e explicação dos termos de compromisso da pesquisa 
  

25 de abril Área da superfície de uma pirâmide 
  

25 de abril Discussão das diretrizes para iniciar o projeto 
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27 de abril Volume da pirâmide 
  

27 de abril Formação dos grupos e escolhas dos subtemas 
  

04 de maio Cilindro: definição e tipos, áreas e volume. 
  

04 de maio Discussão e planejamento do projeto. 
  

11 de maio Cone: definição e tipos, áreas e volumes. 
  

11 de maio Planejamento das visitas de campo 
  

16 de maio Esfera: definição, área da superfície e volume 
  

16 de maio Orientações sobre visitas, entrevistas e gravação em áudio e vídeo 
  

25 de maio Discussão  com  os  grupos  das  visitas  feitas  aos  locais  do  trabalho  e 
 orientação sobre a organização dos dados coletados 
  

01 de junho Apresentação  dos  5  (cinco)  passos  da  Modelagem  segundo  Burak  e 

 levantamento de problemas para investigação 
  

08 de junho Desenvolvimento  de  uma  atividade  baseada  no  levantamento  de 
 problemas 
  

15 de junho Apresentação pelos grupos da atividade desenvolvida no encontro anterior 
  

22 de junho Tirando dúvidas sobre a resolução dos problemas propostos pelos grupos 
  

27 de junho Confecção das maquetes e painéis 
  

05 de julho Orientação sobre a escrita do relatório 
  

13 de julho Apresentação final para a comunidade escolar 
  

16 de agosto Entrega do relatório e preenchimento do questionário 
  

 Quadro 4: Planejamento das Atividades 

 Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 
 

 

5.1.1. 1º Encontro: 08/03/2016 
 

 

Conforme mencionado acima, na 1ª aula abordamos o conceito de área através da 

forma quadriculada do quadro, abordando primeiro a área do retângulo. Partimos da ideia de 

nomear quadradinho como uma unidade de área “u”; então, pedimos que os alunos contassem 

o número de quadradinhos que cobriam a superfície da figura retangular, o que foi feito de 

forma muita tranquila. 
 

Em seguida, utilizando o conceito de perímetro, sobre o qual os alunos mostraram 

certa apreensão, pedimos que contassem os lados dos quadradinhos que formavam o 

comprimento e,  depois,  os  que  formavam  a  largura  e,  em  seguida,  multiplicassem  essas 
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medidas, comparando o resultado com o número de quadradinhos que cobriam todo o 

retângulo. Os alunos constataram que os resultados eram iguais e isso os levou a recordar a 

fórmula de cálculo da área do retângulo, que foi formalizada no quadro. Em seguida, 

passamos ao quadrado e repetimos o procedimento. Com base no que ocorreu com o 

retângulo, conseguiram entender e recordar do cálculo da área do quadrado. Com o quadrado 

desenhado no quadro, levamos os alunos a pensarem na diagonal, mas somente em uma 

apenas, e eles perceberam que se formaram dois triângulos e mais ainda, que se tratava de 

triângulos retângulos. Aproveitamos para falar da aplicação do Teorema de Pitágoras. 

Fizemos os procedimentos necessários e chegamos ao cálculo da área do quadrado em função 

da sua diagonal. Ao final da aula, entregamos uma lista de exercícios. 
 

Na 2ª aula, introduzimos as primeiras noções do conceito de Modelagem a partir de 

uma conversa rápida, na qual procuramos saber se eles já haviam ouvido falar sobre 

Modelagem e também o sentido que a palavra lhes parecia ter. Muitas respostas foram dadas, 

como a ideia vinda da moda, modelo de passarela e até modelo de uma roupa, um vestido. 
 
Diante disso, foi distribuído o texto “Informática Aplicada à Arquitetura” (Anexo I) para que 

os alunos lessem. Logo após a leitura, foi feita uma discussão do texto para que eles pudessem 

expor as várias impressões que tiveram. A participação foi grande, a começar pelo debate de 

figuras de casas e de um móvel que ilustrava o texto. A discussão foi proveitosa também 

porque eles se detiveram às informações do texto e, ao mesmo tempo, arriscaram a dar 

exemplos dentro do contexto da leitura. O tempo do encontro se esgotou e ficou combinado 

que colassem o texto no caderno e o lessem novamente em casa. Ficou também acertado que, 

no próximo encontro, continuaríamos a abordar a área das figuras planas e também a 

aprofundar na compreensão do conceito de Modelagem. 

 
 

5.1.2. 2º Encontro: 30/03/2016 
 

 

Iniciando mais um encontro com os participantes da pesquisa e obedecendo ao 

cronograma inicial, retomamos o cálculo da área do triângulo quando não se tem a medida de 

sua altura, mas se tem as medidas de seus lados. Lembramos o conceito de semi-perímetro e 

apresentamos a Fórmula de Hierão para esse cálculo, sem nos preocuparmos com sua 

demonstração que não era nosso objeto de estudo. Em seguida, abordamos o cálculo da área 

do triângulo equilátero em função de seus elementos particulares, o que foi bem 

compreendido pelos alunos. Depois disso, passamos à área do paralelogramo, demostrando 

que com o recorte do triângulo formado num de seus lados oblíquos e  sua colocação  ao  lado 
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do outro, teríamos a forma retangular e, logo, a forma de cálculo da área seria a mesma de um 

retângulo. Passamos para o losango, destacando suas diagonais, dividindo-o em quatro 

triângulos. Hachurando dois deles e transportando-os para o lado oposto, formou-se um 

retângulo cujo comprimento é a medida da diagonal maior e a largura é a metade da medida 

da diagonal menor. Sendo então uma forma retangular, os alunos já deduziram sua fórmula de 

maneira quase que direta. Em seguida, abordamos o trapézio, destacando suas propriedades já 

estudadas e desenhando dois trapézios, sendo um hachurado e colocado junto ao outro por 

vértices comuns, formando um paralelogramo. 
 

Claro que os alunos já se manifestaram que o cálculo da área seria da mesma forma, 

porém, foi preciso intervir para que ficasse claro que o comprimento era a soma da medida 

base maior com a medida da base menor e que, como eram dois trapézios, deveria se dividir 

por 2 (dois). Algumas discussões entre os alunos surgiram quanto a isso, mas entre eles 

mesmos as dúvidas se dirimiram. Por último, abordamos o cálculo da área da circunferência. 

Sabemos que há muitas formas de se fazer essa abordagem, porém adotamos aquela na qual se 

desenha uma circunferência, destacando o centro, o raio e o diâmetro e divide-se essa 

circunferência em várias partes iguais, como numa “pizza”. Levamos um cilindro e um 

barbante para recordar o conceito de comprimento da circunferência, o que foi muito útil para 

a recordação pelos alunos. Feita a divisão dos “pedaços”, esses foram unidos de forma a se 

encaixarem e formarem uma forma geométrica que lembrava um paralelogramo de 

comprimento igual à metade do comprimento da circunferência, ou seja, πr e altura r. Assim, 

os alunos deduziram que a área da circunferência é πr.r, ou seja, πr². 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Figura 2: Demonstração do cálculo da área de uma circunferência 

                                                    Fonte: Giovanni Jr. e Castrucci, 2009, p.333 
 
 

Terminada essa fase de revisão de área de figura planas, foi distribuída aos alunos uma 

lista de exercícios relativa ao que foi estudado. 
 

Essa parte demandou mais tempo do que planejado e, com isso, sobrou pouco tempo 

para a 2ª  parte  da  aula  que  contemplaria  o  conceito  de  Modelagem.  Mas  não  podíamos 
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prescindir do tempo que tínhamos; então, distribuímos mais um pequeno texto adaptado sobre 
 

“Modelagem e Ensino” (Anexo II) para leitura a ser feita em casa, na qual os alunos 

destacariam os pontos importantes e também as dúvidas para discussão na próxima aula. 

Ainda foi pedido aos alunos que pesquisassem sobre a Modelagem em situações cotidianas. 

 
 

5.1.3. 3º Encontro: 06/04/2016 
 

 

Iniciamos a 1ª aula usando material impresso com várias formas espaciais e pedimos 

aos alunos que escrevessem os nomes, conforme seu próprio conhecimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Sólidos Geométricos  
Fonte: http://brasilescola.uol.com.br/matematica/sólidos-geométricos-corpos-

redondos.htm<Acesso em 04/04/2016 às 15h35min. 
 
 

Logo após, utilizamos material concreto (sólidos geométricos) para destacarmos de 

maneira visual e manipulativa as semelhanças e diferenças entre formas planas e formas 

espaciais. 
 

Confrontamos as duas atividades para gerar uma discussão se os nomes escritos na 

atividade anterior estavam corretos. Buscamos assim, compreender o conhecimento prévio 

dos alunos quanto aos sólidos geométricos quando trabalhamos de formas diferentes, ou seja, 

utilizando somente imagens e utilizando material manipulativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Figura 4: Sólidos Geométricos 

Fonte: Arquivo Pessoal do Pesquisador 

http://brasilescola.uol.com.br/matematica/sÃ³lidos-geomÃ©tricos-corpos-redondos.htm
http://brasilescola.uol.com.br/matematica/sÃ³lidos-geomÃ©tricos-corpos-redondos.htm
http://brasilescola.uol.com.br/matematica/sÃ³lidos-geomÃ©tricos-corpos-redondos.htm
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Aproveitamos também para destacar que, entre os sólidos geométricos, há 

semelhanças e diferenças, o que os faz serem classificados em “corpos redondos e poliedros”.  
 
Discutimos com os alunos algumas relações existentes entre os corpos redondos e os sólidos 

poliédricos como, por exemplo, o fato de que um cilindro e um cubo tem o mesmo número de 

bases, o que acontece também com o cone e uma pirâmide. Com relação aos poliedros, 

mostramos na prática manipulativa os seus elementos: vértices, arestas e faces, além de 

verificarmos numericamente a Relação do Eüler (V – A + F = 2) para alguns deles. Depois 

das discussões, formalizamos no quadro essas conclusões para anotação por parte dos alunos. 
 

Ainda aproveitamos o material manipulativo e as conclusões anteriores, abordando os 

poliedros de Platão e, na sequência, iniciamos o estudo do conceito de prisma. Como o tempo 

se esgotara, combinamos que retomaríamos a abordagem sobre prismas na próxima aula. 
 

Na 2ª aula desse encontro, conversamos um pouco sobre os dois textos relacionados a 

Modelagem já entregues e pedimos aos alunos que os lessem em casa novamente. A pedido 

dos alunos, abordamos algumas dúvidas dos exercícios sobre área de figuras planas. 

Encerramos falando da programação da próxima aula, na qual seriam entregues e explicados 

os termos de compromisso (TALE e TCLE). 

 
 

5.1.4. 4º Encontro: 13/04/2016 
 

 

Nesse encontro, iniciamos retomando o estudo dos prismas. Com a ajuda de material 

concreto, destacamos os elementos que formam os prismas. A seguir, passamos a trabalhar o 

cálculo da área total de um prisma, sendo que mais uma vez, o material manipulativo teve 

papel importante, visto que com o prisma retangular conseguimos explorar as áreas laterais e 

das bases superior e inferior que eram retângulos. No caso do cubo, destacamos que as áreas 

laterais e as bases superior e inferior eram quadrados. Nessa exploração, observamos a 

participação dos alunos que falaram das formas de cálculo de área já estudadas e, com isso, 

formalizamos no quadro que a área de um prisma retangular é a soma das áreas das 2 (duas) 

bases com a área lateral e, que no caso do cubo, a área é calculada pelo produto da área da 

face quadrada por 6 (seis), que é o número de faces do cubo. Usando a notação simbólica, 

mostramos que, no caso do prisma retangular, Sb é a área da base, Sl é a área lateral e St é a 

área total e, com isso, temos que St= 2Sb + Sl é a fórmula que fornece a área total de um 

prisma retangular. No caso do cubo, por ter 6 (seis) faces congruentes quadradas de aresta “a”, 

logo, de área “a²”, concluímos que a expressão que determina sua área total é St= 6a². 
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Da mesma forma, para o estudo do volume, destacamos a área da base e a altura dos 

prismas e mostramos que seu volume é calculado pelo produto da área da base pela altura, o 

que foi bem compreendido pelos alunos, resultando na expressão V = Sb . h. 
 

No 2º momento do encontro, distribuímos o TCLE – Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido e o TALE – Termo de Assentimento Livre Esclarecido aos alunos, lemos e 

explicamos sua importância e necessidade, tiramos dúvidas e orientamos seu preenchimento. 

Ficou combinado que eles seriam devolvidos no próximo encontro. 

 
 

5.1.5. 5º Encontro: 25/04/2016 
 

 

Iniciamos o encontro com um breve momento onde tiramos as dúvidas dos alunos 

quanto ao estudo dos prismas e com a discussão e resolução de alguns exercícios que geraram 

dúvidas. Diante das questões levantadas e já nos antecipando aos itens posteriores, 

distribuímos e abordamos também com o auxílio de material concreto, um pequeno texto 

sobre o “Princípio de Cavalieri” que seria importante para a sequência dos estudos.  
 

A seguir, passamos a abordar o estudo das pirâmides utilizando material concreto. 

Distribuímos um material impresso sobre o assunto e destacamos no quadro os elementos de 

uma pirâmide. Esse momento foi recheado de grande participação dos alunos, o que muito nos 

empolgou no desenvolvimento do nosso trabalho de pesquisa. Após a definição de pirâmide, 

passamos à sua classificação que foi facilitada em função do estudo prévio dos prismas. Por 

último, abordamos o cálculo da área total da pirâmide, momento no qual novamente 

observamos o exercício de comparação dos alunos com o estudo da área total dos prismas. 

Deixamos a abordagem do volume da pirâmide para o próximo encontro. 
 

No 2º momento do encontro, recolhemos os TCLE e TALE preenchidos, porém, nem 

todos os alunos os trouxeram, ficando combinado que estes deveriam trazer na próxima aula. 

Iniciamos a discussão da formação dos grupos e, por motivo da turma ter perdido alunos, 

sugerimos a formação de 8 (oito) grupos, sendo 6 (seis) grupos de 5 (cinco) alunos e 2 (dois) 

grupos de 4 (quatro) alunos. A definição ocorreria no próximo encontro, onde os grupos 

deveriam comunicar sua formação. Também iniciamos a discussão dos subtemas que seriam 

objeto de trabalho dos grupos. Nesse momento, sugerimos que o tema para o projeto seria “As 
 
Formas Geométricas de nossa Cidade”. Ao longo da discussão, começaram a partir dos alunos 

sugestões de subtemas como: o centro da cidade; a praça da Matriz, a universidade etc. Isso 

corroborou, de certa forma, a ideia de Modelagem defendida por Burak na  qual,  mesmo  com 
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tema geral sendo apresentado pelo professor, o estudo deve partir do “interesse do grupo ou 

dos grupos”, sendo o professor apenas o condutor desse processo. 
 

Como o tempo se esgotou, foi acertado que, no próximo encontro, todos os temas 

seriam definidos e se iniciaria o trabalho de pesquisa. 

 

 

5.1.6. 6º Encontro: 27/04/2016 
 

 

Iniciamos esse encontro, retomando o estudo de pirâmides, recordando a definição, os 

elementos e o cálculo da área total da pirâmide. Após esse momento de retomada da aula 

anterior, desenvolvemos o cálculo do volume da pirâmide, relacionando-o com o cálculo do 

volume do prisma, visualizando uma figura que mostrava a composição de um prisma por 3 

(três) pirâmides de cores diferentes, o que facilitou o entendimento da fórmula do volume de 

uma pirâmide. Essa forma rápida com que os alunos entenderam o cálculo do volume da 

pirâmide nos remeteu às nossas leituras onde vimos que a construção do conhecimento novo 

se torna mais fácil e rápido quando se tem experiências anteriores e similares. Encerrando 

essa primeira parte do encontro, entregamos uma pequena lista de exercícios. 
 

Passamos à 2ª parte do encontro que foi dedicada à divisão dos grupos, discussão dos 

subtemas para o projeto e definição do subtema de cada grupo. Os alunos tiveram total 

liberdade na formação dos grupos, não tendo nenhuma interferência de nossa parte. Passamos 

então, à escolha dos subtemas a serem investigados e trabalhados. 
 

Com os 8 (oito) subtemas definidos, era hora de definir com qual subtema cada grupo 

ficaria. Por decisão dos alunos, essa escolha se deu por sorteio. No quadro abaixo, estão 

indicados os grupos e os subtemas investigados. Os participantes (alunos) foram codificados 

obedecendo aos seguintes critérios: 

 
 

1º) Os grupos foram identificados pelas letras: R, C, F, E, P, M, S e U; 
 

 

2º) A numeração em sobrescrito obedeceu à ordem alfabética dos integrantes de cada grupo. 
 

 

Grupo Nº de Integrantes Integrantes Subtema 
    

R 4 R
1
, R

2
, R

3
, R

4 
Calçadão Arthur Bernardes (Centro) 

    

C 4 C
1
, C

2
, C

3
, C

4 
Colégio de Viçosa 

    

F 5 F
1
, F

2
, F

3
, F

4
, F

5 
Escola Santa Rita 
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E 5 E
1
, E

2
, E

3
, E

4
, E

5 
Estação Ferroviária Hervê Cordovil 

     

P 5 P
1
, P

2
, P

3
, P

4
, P

5 
Praça do Rosário (Prefeitura) 

    

M 5 M
1
, M

2
, M

3
, M

4
, M

5 
Praça Silviano Brandão (Matriz) 

    

U 5 U
1
, U

2
, U

3
, U

4
, U

5 
Shoppings (Calçadão) 

     

S 5 S
1
, S

2
, S

3
, S

4
, S5 UFV / COLUNI 

Quadro 5: Composição do Grupos  
Fonte: Arquivo Pessoal do Pesquisador 

 

 

Com os grupos formados e subtemas escolhidos, encerramos esse encontro. No 

próximo encontro, iríamos discutir o que poderia ser pesquisado e como se faria isso, 

buscando-se elaborar um cronograma de trabalho. Encerrando, avaliamos que foi um encontro 

muito proveitoso, pois além das definições, notamos muito entusiasmo nos grupos, tanto nas 

discussões ocorridas quanto na expectativa do desenvolvimento do projeto. 

 
 

5.1.7. 7º Encontro: 04/05/2016 
 

 

Iniciamos esse encontro, abordando as dificuldades que os alunos tiveram no estudo e 

na resolução das atividades da aula anterior sobre pirâmides. 
 

A seguir, iniciamos o estudo do cilindro usando material concreto para sua definição. 

Percebemos uma maior facilidade na aprendizagem, provavelmente por se tratar de uma 

sequência de estudos dos sólidos iniciada por prismas e pirâmides. As percepções das 

propriedades inerentes ao cilindro apareceram na fala dos alunos e houve uma boa 

participação com exemplos de objetos com a forma cilíndrica. A seguir, passamos ao estudo 

da área total e do volume do mesmo. Para o estudo da área total, utilizamos a planificação de 

um cilindro, sendo que facilmente os alunos reconheceram as duas bases circulares e a face 

lateral como sendo um retângulo. Logo, associaram a obtenção da área total do cilindro com a  
 
área total do prisma, já argumentando que “se calculava do mesmo jeito”, ou seja, associaram 
 

à fórmula ST = 2 . Sb + Sl. Interessante observar que, enquanto formalizávamos no quadro 

essas colocações dos alunos, iniciou-se por parte de alguns deles, a discussão sobre o volume 

do cilindro. Aproveitamos isso para explorar o aprendizado já construído por eles e, 

consequentemente, chegamos à fórmula do cálculo do volume. Na fala de alguns, “o volume 

do cilindro era achado do mesmo jeito do prisma”. Instigamos a fala deles para chegarmos à 

conclusão necessária de que o volume do cilindro é o produto da área de sua base pela sua 

altura; formalizamos e escrevemos no quadro de acordo com seu diálogo, que V = Sb . h. 
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Distribuímos aos alunos o material teórico que preparamos sobre cilindro, lembrando 

que o livro didático deles não continha Geometria Espacial no 2º ano. Esse material foi 

composto por alguns exercícios que tinham o objetivo de ser uma aplicação do conteúdo 

estudado e que, num momento produtivo, os alunos escolheriam um desses exercícios para 

discussão e desenvolvimento de forma conjunta, porque envolviam a relação entre volume e 

capacidade. Naquele momento, aproveitamos para lembrar e reforçar essa relação importante, 

lembrando que um decímetro equivalia a um litro e que um metro cúbico equivalia a mil 

litros. Assim, encerramos a abordagem de cilindro, pedindo a eles que fizessem o estudo do 

material teórico e que trouxessem eventuais dúvidas no próximo encontro. 
 

Terminado esse momento, iniciamos a 2ª parte do encontro dedicada ao projeto de 

Modelagem. No encontro anterior, havíamos definido os grupos e os subtemas, então era hora 

de discutir questões relativas à execução do projeto. Os alunos se mostraram muito 

empolgados a sair a campo para as visitas, filmagens e entrevistas, porém explicamos a eles 

que tudo deveria ser planejado minuciosamente, já que haviam questões legais a serem 

resolvidas, como o envio prévio de ofícios com pedidos de autorização, visto que alguns 

locais são repartições públicas e privadas que tem normas a serem respeitadas, sendo 

necessário o agendamento de visitação com antecedência. Os ofícios e pedidos de autorização 

constam dos Anexos. 
 

No caso de entrevistas, explicamos que elas deveriam ser planejadas, contendo um 

roteiro de perguntas e realizando-se testes prévios de gravação. Então, ficou definido que, no 

próximo encontro cada grupo traria esse roteiro para avaliação e revisão, antes das entrevistas 

serem realizadas. 
 

Nesse encontro, destacamos a empolgação dos grupos em iniciar a coleta de 

informações para o desenvolvimento do projeto, sendo até mesmo necessária nossa 

intervenção para acalmar um pouco a euforia dos alunos, mostrando a necessidade de uma 

preparação adequada para essa etapa tão importante. 

 
 

5.1.8. 8º Encontro: 11/05/2016 
 

 

Mais uma vez, iniciamos o encontro abordando dúvidas relativas aos exercícios sobre 

áreas e volume do cilindro. Observamos que exercícios que exigiam dos alunos a mobilização 

de outros conhecimentos matemáticos se mostraram de difícil compreensão e resolução por 

parte deles. Um exemplo disso foi um exercício que exigia a aplicação da ideia de proporção. 

Nossa intervenção foi no sentido de provocar neles a indagação e por conseguinte a conclusão 
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de que é necessário pensar que existe mais de uma maneira de resolver a mesma situação 

problema e que essa exige não somente aqueles conhecimentos em evidência, mas também 

conhecimentos que eles construíram anteriormente. 
 

A seguir, introduzimos o conceito de cone, bem como seus elementos. A discussão se 

mostrou proveitosa com a participação de vários alunos dando exemplos de objetos que tem o 

formato de cone (chapéu de festa de aniversário, funil, canudo para doce, casquinha de 

sorvete, etc). Na sequência, tratamos da planificação do cone e, consequentemente, o cálculo 

de sua área total. Como havia acontecido no encontro anterior, os alunos se utilizaram dos 

conhecimentos adquiridos e entenderam de maneira rápida que a área total do cone é a soma 

da área da base (círculo) e da área lateral (setor circular). Formalizamos a discussão no 

quadro, com a participação efetiva dos alunos, chegando à fórmula matemática do cálculo da 

área total do cone como sendo St = πr.(g+r). Em seguida, abordamos o volume do cone e 

tomando como referência o volume da pirâmide, explorando o Princípio de Cavalieri no texto 

anteriormente distribuído. Os alunos concluíram que o volume do cone é a terça parte do 

volume do cilindro, sendo que, mais uma vez, formalizamos essa discussão no quadro e 

também a fórmula matemática V = (1/3). (π.r².h). Concluímos o estudo do cone com a entrega 

de uma lista contendo alguns exercícios. 
 

Passamos então ao 2º momento, destinado ao projeto de Modelagem, no qual tiramos 

as dúvidas dos grupos quanto às questões legais para visitação aos locais com o envio de 

ofícios pedindo autorização para visitas, filmagens, fotos e entrevistas. Esclarecidas essas 

questões, tratamos de orientar os alunos quanto à formulação de perguntas para as entrevistas 

e sugerimos que fossem feitas pesquisas na internet sobre os locais dos subtemas escolhidos. 

Assim, fechamos esse encontro que também se mostrou muito frutífero quanto à participação 

dos alunos. 

 
 

5.1.9. 9º Encontro: 16/05/2016 
 

 

Iniciamos o encontro abordando o estudo da esfera. Para isso, levamos para a sala de 

aula, material concreto como o globo terrestre, por entendermos que poderíamos fazer um 

paralelo desse material com a esfera. Na apresentação e na abordagem dos elementos da 

esfera, essa escolha se mostrou acertada, pois os alunos conseguiram relacionar o que já 

conheciam em Geografia com os conteúdos sobre esfera. Um exemplo disso foi a discussão 

sobre a linha do equador, os trópicos que são os paralelos e também os polos e os meridianos, 

facilitando bastante a aprendizagem. 
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Para trabalhar o cálculo da área e do volume da esfera, recorremos à comparação com 

outros sólidos, o que possibilitou a participação dos alunos na construção das fórmulas 

matemáticas para esses cálculos. Assim, fechamos o estudo da esfera e combinamos que, na 

próxima aula, iríamos discutir possíveis dúvidas sobre os exercícios de esfera que 

apresentamos. 
 

Passamos ao 2º momento do encontro dedicado ao desenvolvimento do Projeto de 

Modelagem. Foi discutido como seriam feitas as entrevistas sobre os diversos subtemas e 

começamos a agendar as visitas. Também tiramos dúvidas sobre a forma de entrega dos 

áudios, vídeos e relatórios produzidos nessas visitas. Decidimos que, na próxima semana, os 

grupos fariam as visitas para a coleta das informações necessárias ao desenvolvimento do 

projeto, bem como mais pesquisas na internet para conseguir novas informações para 

contextualizar o trabalho. 

 
 

5.1.10. 10º Encontro: 25/05/2016 
 

 

Iniciamos esse encontro conversando com os grupos sobre as visitas que alguns deles 

tinham feito aos locais destinados por cada grupo. Tiramos dúvidas quanto a informações 

importantes para o desenvolvimento do trabalho, como eles deveriam elaborar os relatórios 

com as informações já colhidas e também quando e como os grupos restantes iriam realizar as 

visitas e colher as informações. A conversa foi muito proveitosa, porém observamos uma 

certa ansiedade dos alunos quanto às informações colhidas e a colher. Procuramos tranquilizá-

los para que pudessem se organizar melhor e, consequentemente, obter a maior quantidade de 

informações de que necessitavam. 
 

Num 2º momento, com os alunos sentados em grupo, realizamos uma atividade-teste 

para que eles pudessem se familiarizar com a gravação. Para isso, utilizamos celulares, o que 

serviria também como teste de gravação de voz e observação quanto à qualidade do som. Para 

essa atividade, utilizamos uma figura onde os alunos deveriam calcular o perímetro e a área da 

mesma. Após a realização da atividade, discutimos o resultado no que se referiu à gravação, 

que se revelou satisfatório e nos deixou encorajados ao uso desse recurso no desenvolvimento 

das atividades do projeto. Ao final, ficou marcada a visita de um membro de cada grupo ao 

Instituto de Planejamento Municipal – IPLAM para obter mais informações sobre o subtema 

de seu grupo. 
 

Importante destacar que, nessa semana, 5 (cinco) grupos fizeram visitas aos locais 

escolhidos para o desenvolvimento do trabalho  (pesquisa  exploratória, segundo  Burak)  para 
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coletarem os dados necessários. Esses dados foram registrados por meio de fotos, gravações 

em áudio e vídeo e registro escrito. Acompanhamos os alunos nessas visitas, apenas como 

responsáveis, porém sem interferir na atividade. Todos os procedimentos de coleta foram 

feitos pelos alunos. Os outros 3 (três) grupos ainda fariam essa visita para colher as 

informações necessárias para desenvolver as atividades de Modelagem. 

 

5.1.11. 11º Encontro: 01/06/2016 

 

Iniciamos esse encontro conversando com os alunos sobre a percepção que tivemos da 

ansiedade deles quanto à realização das atividades de pesquisa. Mesmo isso sendo natural em 

função de sua idade, observamos que esse sentimento estava atrapalhando o andamento das 

atividades. Depois dessa conversa e do esclarecimento de algumas dúvidas, fizemos uma 

apresentação sobre os 5 (cinco) passos de desenvolvimento de atividades de Modelagem 

segundo Burak, explicando detalhadamente cada um deles e mostrando que o passo 1, 

“escolha do tema” já tinha sido realizado e que eles estavam no passo 2, “pesquisa 

exploratória”, que ainda não havia terminado, porém, com as informações que possuíam, os 

grupos poderiam passar ao passo 3, “levantamento de problemas”, ou seja, formalizar o que o 

grupo tinha interesse de saber sobre o seu subtema. 
 

Após esse momento, pedimos aos alunos que os grupos que se sentassem juntos para 

iniciar a formalização referente ao passo 3, discutissem suas indagações e registrassem, para 

posterior discussão e avaliação. Também nesse momento, pedimos que cada grupo indicasse 

um representante para acompanhar-nos até a sala de informática, para que pudesse ser 

orientado sobre como pesquisar informações e imagens no aplicativo “Google Maps”, com o 

objetivo de poder coletar mais informações para os subtemas de cada grupo, visto que se 

tratavam de locais da cidade com histórias bem interessantes e que foram modificando-se com 

o tempo, por motivo de reformas e adequações. Essa atividade na sala de informática foi 

muito proveitosa com os alunos tendo um desempenho muito satisfatório. 
 

Enquanto isso, na sala de aula, os alunos reunidos em grupo e acompanhados pelo 

professor substituto, estavam trabalhando no levantamento dos problemas e questões que 

queriam saber relativamente aos seus subtemas. No retorno à sala, conversamos com os 

alunos a respeito do que estavam fazendo e também esclarecemos várias dúvidas quanto às 

questões referentes à atividade que os grupos estavam desenvolvendo. Também solicitamos 

que os alunos fizessem relatórios sobre a pesquisa exploratória e visitas para nos entregar . O 

tempo do encontro acabou e ficou acertado que, no próximo encontro, os grupos organizariam 
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os dados coletados e também as questões que desejavam saber dentro do seu subtema. 

 
 

5.1.12. 12º Encontro: 08/06/2016 
 

 

O encontro foi iniciado com uma conversa para retomar o que foi feito no encontro 

anterior. Buscamos saber o que os grupos haviam feito em relação à organização dos dados. A 

seguir, expusemos a atividade que seria desenvolvida. Reunidos, os grupos deveriam 

desenvolver uma atividade composta por 4 (quatro) questões sobre os seus subtemas contando 

com a participação, opinião e negociação entre os membros do grupo. Essa atividade 

valorizou a ideia do trabalho em grupo, no qual deve sempre haver a participação efetiva de 

todos os seus membros em todas as atividades desenvolvidas. A atividade em seu formato 

original consta do Anexo, porém, achamos importante trazê-la aqui de forma resumida. As 

questões que compuseram a atividade foram as seguintes: 1) Liste, em discussão no grupo, as 

formas geométricas planas e espaciais que aparecem nos locais de seu subtema; 2) Defina, em 

discussão no grupo, as formas geométricas, planas e espaciais que vocês querem investigar; 3) 

Defina o que o grupo quer saber (sobre essas formas) em forma de problemas; 4) Defina o que 

o grupo quer saber sobre o subtema (história, curiosidades etc) na forma de problemas. 
 

Essas discussões foram gravadas pelos grupos com nosso auxílio quanto às dúvidas e 

modo de exposição das questões que eles julgavam importantes e necessárias. Observamos 

muita insegurança dos alunos no desenvolvimento dessa tarefa, pois eles não estavam 

acostumados a trabalhar dessa forma, na qual o próprio interesse, a negociação e o trabalho 

em grupo ficavam evidentes. A todo o momento, os grupos pediam nossa ajuda, mesmo em 

situações simples. 
 

Essa situação fez com que tivéssemos que retomar os pontos dos conteúdos de áreas e 

volumes já estudados e sugerir que os componentes dos grupos consultassem o caderno e o 

material impresso que receberam anteriormente. Outra dificuldade apresentada foi no 

momento das discussões, pois eles começavam a falar ao mesmo tempo, o que exigiu nossa 

intervenção. A maioria dos grupos escolheu de duas a quatro questões matemáticas a serem 

problematizadas e muitos se valeram de imagens que conseguiram pesquisando na internet, e 

também das visitas que fizeram aos locais de seus subtemas. 
 

Também surgiram outros interesses como a história do local, datas importantes e as 

mudanças ocorridas com o tempo, visto que os referidos locais eram de grande importância 

para a cidade e  que  sofreram  transformações  e  atualizações  com  o  passar  do  tempo.  No 
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contexto da Geometria Plana e Espacial, apareceram cálculos de áreas de retângulos no caso 

das praças e também a área e volume de cilindros, prismas, pirâmides, troncos de pirâmide, 

cones e semiesferas, em função da arquitetura das construções e locais sob a responsabilidade 

dos grupos. Os registros das quatro questões citadas anteriormente foram de grande valia para 

a avaliação da aprendizagem dos alunos, mostrarão também suas dificuldades quanto ao 

reconhecimento das formas geométricas planas e espaciais, bem como sua capacidade de 

problematização em relação aos temas. 
 

Os áudios captados também puderam fornecer elementos importantes para a análise 

dessa atividade que compôs uma etapa importante no desenvolvimento dos projetos de cada 

grupo. Ao final do encontro, o pesquisador conversou com os alunos a respeito do 

cronograma a ser cumprido e foi acertado que, no próximo encontro, cada grupo apresentaria 

o resultado da atividade para toda a turma, apresentação esta que seria gravada. 

Posteriormente, os problemas levantados seriam resolvidos, tendo como suporte os conteúdos 

matemáticos de áreas e volumes. 
 

As questões relativas ao item 4 (outros interesses do grupo) constariam da 

apresentação final à comunidade escolar, juntamente com a exposição do trabalho em forma 

de maquete. Também foi combinado que os grupos produziriam um relatório final das 

atividades do projeto, que seria mais um instrumento importante de avaliação do trabalho 

desenvolvido e que poderia trazer contribuições importantes na direção da investigação 

central do projeto. 

 
 

5.1.13. 13º Encontro: 15/06/2016 
 

 

O encontro iniciou-se com uma rápida conversa com os alunos sobre a forma como 

seriam feitas as apresentações, definição da ordem de apresentação e explicação que a 

atividade seria gravada em áudio e vídeo. Ficou definido também que cada grupo iniciaria a 

apresentação expondo o tema de seu subprojeto, apresentando seus membros e que o relato 

obedeceria à sequência dos itens da atividade desenvolvida no encontro anterior. 
 

Inicialmente observou-se um pouco de inibição dos alunos. Com o passar do tempo de 

apresentação, eles foram se mostrando um pouco mais à vontade. Fazíamos intervenções no 

sentido de melhorar o entendimento do grupo e da turma em relação às situações por eles 

abordadas, e também perguntas eram feitas com o objetivo de haver um entendimento melhor 

por parte da turma sobre o subtema do grupo que ora apresentava. Eles compartilharam como 

as visitas foram feitas, os aspectos que julgaram relevantes, o porquê  e  como  escolheram  as 
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questões a serem investigadas. Detalhes dessa apresentação seriam explorados 

posteriormente, visto que tudo foi gravado em áudio e vídeo. Sentimo-nos muito satisfeitos 

visto que alguns grupos já trouxeram até possíveis respostas e argumentações sobre algumas 

das questões por eles levantadas, com contextualizações e curiosidades que seriam detalhadas 

nos relatórios. 

 
 

5.1.14. 14º Encontro: 22/06/2016 
 

 

Iniciamos esse encontro expondo que ele serviria para tirar as dúvidas dos grupos com 

relação aos conteúdos para resolução dos problemas matemáticos que cada grupo formulou. 

Foi um trabalho que demandou um esforço muito grande de nossa parte, pois havia muitas 

dúvidas em todos os grupos. Apresentaremos aqui, apenas os 5 (cinco) grupos que mais se 

destacaram dentro do total dos 8 (oito) grupos. 
 

Sentados em grupo e com uma combinação prévia, iniciamos com o Grupo da “Rua 

Arthur Bernardes (Calçadão)”, revisando os problemas e sua resolução, orientando os alunos 

em suas dúvidas. Nesse grupo, surgiu um problema de investigação que foi além do conteúdo 

visto por eles, que foi saber a área de um dos vasos de planta que tem nessa rua e o volume de 

terra nele contido. Porém, o modelo de vaso escolhido não era nenhum dos que eles 

conheciam, mas segundo eles, parecia uma pirâmide. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Figura 5: Vaso com formato de tronco de pirâmide 

      Fonte: Arquivo Pessoal do Pesquisador 
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Naquele momento, nossa intervenção se fez necessária, pois ali surgia o conteúdo de 

“tronco de pirâmide”, que não fora abordado anteriormente. Foi necessário um retorno à 

Geometria Plana, com o reconhecimento por parte dos alunos das formas que compunham 

aquela figura espacial, como o quadrado em suas bases e os trapézios em suas laterais. O 

grupo ponderou que, para saber a área total do vaso, era necessário calcular a área de cada 

figura plana que o compunha e somar. Perguntamos então se haviam figuras iguais, cuja 

resposta foi positiva, referindo-se às laterais que são trapézios congruentes. Instigamo-los a 

pensar em simplificar esses procedimentos. O integrante R² disse que poderia “calcular a área 

do trapézio e multiplicar por quatro, já que a base era um quadrado, depois calcular a área do 

quadrado apoiado ao chão e soma-las”. Perguntamos a respeito do quadrado onde a planta 

está afixada (parte de cima do vaso) e R¹ e R³ interromperam dizendo que não poderia contá-

lo, pois ali estava a planta e, portanto, uma área descoberta. Dessa forma, chegaram à 

conclusão que uma fórmula para calcular a área do vaso seria: 4.Strapézio + Sbase. Para esses 

cálculos, o grupo apresentou as medidas necessárias obtidas quando da visita que fizeram ao 

local. 
 

Para saber o volume de terra necessário para encher o vaso, provocamo-los 

perguntando se era possível calcular como se faz com o volume de um prisma. Discutiram e 

disseram que não, porque “para isso acontecer, as bases deveriam ser iguais, o que não era o 

caso”. Reforçamos essa ideia explicando que a seção da pirâmide determina bases diferentes, 

o que corrobora com o motivo das faces laterais serem trapézios. Recorrendo ao conteúdo 

preparado sobre o assunto, eles conseguiram encontrar a fórmula matemática para calcular o 

volume. 
 

Em seguida, passamos ao Grupo da “Escola Santa Rita”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            Figura 6: Escola Santa Rita  

         Fonte: Arquivo Pessoal do Pesquisador 
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Este grupo apresentou as questões que eles decidiram investigar: a) a área construída 

da escola; b) o volume do prisma formado pelo telhado, visto que esse espaço é utilizado pela 

escola para guardar materiais inservíveis. Outra questão surgida foi sobre a futura cobertura 

da quadra da escola. O grupo se interessou por descobrir a quantidade de zinco necessária 

para fazer essa cobertura. Os integrantes apresentaram as medidas colhidas na visita de campo 

e em conversa com funcionários da escola para as resoluções desses problemas. 
 

No caso do prédio da escola, ponderaram que a área construída seria o espaço ocupado 

pela construção do prédio que tem dois pavilhões de forma retangular. Quanto ao telhado, 

disseram que “ele formava com a laje um prisma de base triangular” e apresentaram as 

medidas colhidas. 
 

Nesse momento, exploramos a questão da definição de prisma e se a laje não seria a 

base por ser a parte “apoiada”. E³ tomou a palavra e lembrou a definição correta do prisma 

como sendo “um sólido de bases iguais e que suas laterais são retângulos”. 
 

No caso da quadra da escola que seria coberta em breve, o grupo apresentou 

informações sobre suas medidas, bem como o formato da cobertura (metade de um cilindro) e 

que seria usado o zinco como material para cobri-la. Outra informação importante trazida pelo 

grupo foi que um metro quadrado desse zinco “pesava” 5 (cinco) quilos. Essa informação era 

importantíssima, visto que queriam saber quanto desse material seria necessário para fazer a 

cobertura. Indagamos como fariam para alcançar o objetivo proposto no problema. E
4
 e E

5
 

explicaram que, de posse das medidas, teriam que “calcular a área lateral do cilindro e depois 

dividiriam o resultado por dois” visto que, pelas informações que obtiveram, a cobertura teria 

a metade desse formato. Esse momento foi proveitoso para esclarecer que esse modelo se 

chama semicilindro. Então, disseram que sabendo a sua área, bastaria multiplicar pelo “peso” 

referente ao metro quadrado de zinco e chegariam à solução do problema proposto. 
 

O Grupo da “Estação Ferroviária Hervê Cordovil” foi o próximo a expor suas dúvidas. 
 

Esse grupo já havia iniciado a resolução dos problemas e algumas dúvidas surgiram nesse 

processo, necessitando de nossa orientação. Na visita ao local para tirar a fotos e ao Instituto 

de Planejamento Municipal, o grupo colheu informações importantes como as medidas do 

local e, com base nisso, propôs três problemas: um sobre a área construída do imóvel, outro 

sobre a área total da estação, e outro sobre o espaço ocupado pela construção (volume). O 

grupo conseguiu identificar o modelo de um prisma de base quadrangular e um prisma de 

base triangular (telhado). 



83 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Figura 7: Estação Cultural Hervê Cordovil  
Fonte: Arquivo Pessoal do Pesquisador 

 

Eles disseram que fariam o cálculo do volume de cada um e somariam os resultados 

para conseguir chegar à solução do problema. Uma questão que queriam investigar era a 

quantidade de telhas utilizada no telhado. Perguntamos como fariam para chegar à solução. 

De posse das medidas da telha utilizada e das informações colhidas, disseram que poderiam 

calcular a quantidade de telhas necessária para cobrir 1 (um) metro quadrado e, em seguida, 

calculariam a área do telhado e multiplicariam por essa quantidade. Como o telhado tem duas 

quedas, ambas retangulares e congruentes, calcularam a área do retângulo formado por uma 

das quedas, multiplicando o resultado por dois e chegando à área total do telhado. Essas 

resoluções fazem parte dos Anexos. 
 

Importante notar que, à medida que atendíamos as dúvidas de um grupo, as 

informações eram compartilhadas com todos, o que ajudava os outros grupos em suas 

dúvidas, agilizando o processo. 
 

O Grupo do “Colégio de Viçosa” trouxe todas as informações colhidas na visita ao 

local e na conversa com o engenheiro responsável, visto que o local se encontra em reforma 

para abrigar o Centro Administrativo Municipal. 
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Figura 8: Colégio de Viçosa  
Fonte: Arquivo Pessoal do Pesquisador 

 

 

De posse das informações colhidas, definiram que trabalhariam problemas que 
 

abordassem inicialmente a questão da área total e da área construída. Outro ponto que chamou 
 

a  atenção  do  grupo  foi  o  telhado  da  edificação  com  vasta  quantidade  de detalhes e, em   
 

especial, o telhado da entrada que, segundo os alunos, se “parece” com uma  pirâmide,  porém 
 

ele se diferencia por ter apoio de sua parte de trás na parede da edificação, o que caracteriza  a 
 

metade de uma pirâmide. Perguntamos como fariam  para  resolver  essas  questões.  O  grupo 
 

disse que iria recorrer aos estudos já feitos, que os cálculos da área total e  da  área  construída 
 

remetiam à  Geometria  Plana, sendo  mais   acessível  seu  desenvolvimento.  Já  o  problema 
 

envolvendo  o  telhado  da  entrada,  gerou  dúvidas  no  grupo  e  nossa   intervenção  se   fez 
 

necessária. Instigamos o grupo, pedindo que desenhassem uma pirâmide de  base  quadrada  e 
 

comparassem com o telhado para verificar se era isso que estavam enxergando. Ao fazer  isso, 
 

dúvidas surgiram, como mostra o diálogo: 
 
 

 

C³: Mas a pirâmide tem triângulos iguais.  
C¹: Professor, mas..., no telhado os triângulos são diferentes, fiquei sem 

saber agora.  
C³: Só que parece pirâmide sim, não é? 

P: Mas qual a definição de pirâmide?  
C²: Tem um vértice comum e as laterais são triângulos. 
P: Triângulos iguais? 

C²: Fiquei com dúvida, mas acho que não precisa ser.  

C
4
: Mas o local tem quatro lados e só tem três triângulos. Vai ser difícil 

calcular. 

 

Pedimos que comparassem, mais uma vez, o desenho da pirâmide e a foto do  local  e 
 

daí, perceberam que o telhado de entrada era, na verdade, a “metade”  de  uma  pirâmide  por 
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encontrar com a parede frontal da construção. Recorreram ao conteúdo estudado para 

desenvolverem suas questões e clarearem suas ideias, decidindo calcular como se fosse uma 

pirâmide e, depois, dividindo o resultado por dois. 
 

Diante dos dados coletados, eles constataram que não dispunham de uma informação 

importante para a resolução do problema: eles não conseguiram saber a altura dos triângulos 

formados pelas laterais da possível pirâmide; observaram, então, que seria necessário buscar 

um outro caminho para resolver a situação: 

 
 

C
4
: Se não temos a altura, como vamos calcular então? 

 

P: Mas existe somente uma forma de calcular a área de um triângulo? 
 

 

Manifestações surgiram de vários grupos, porém não chegaram, de imediato, à forma 

correta de resolução; então, pedimos que mais uma vez recorressem aos conteúdos estudados 

anteriormente. Ao consultarem o material, constataram que havia mais de uma forma de 

resolver a situação, como mostra o diálogo a seguir: 

 

S
4
: Quando não se tem a altura de um triângulo, professor, 

sua área pode ser calculada usando a fórmula de Hierão 

(S = ).  
P: Como assim? 

S
4
: É só usar as medidas dos lados do triângulo e seu semi-perímetro. 

 

O cálculo do espaço ocupado por esse telhado também gerou dúvidas, exigindo nossa 

intervenção. Recordamos sucintamente o volume da pirâmide. Nesse caso, observamos que a 

resolução do problema ocorreu de forma mais natural, visto que o trabalho tido com o cálculo 

da área e a pesquisa feita ao material de estudo foi, a nosso ver, determinante. Calcularam o 

volume da pirâmide e dividiram por dois, pois já haviam concluído que se o modelo do 

telhado era a metade de uma pirâmide, seu volume também o seria. 
 

O Grupo do “Shopping Calçadão”, assim como os demais grupos, escolheu começar 

sua investigação pela Geometria Plana, querendo saber a área total construída e a área 

reservada às lojas. 
 

De posse das informações colhidas na visita de campo, quando registraram em vídeo e 

fotos e conversaram com administradores, desenvolveram a resolução do problema sem 

dificuldades. 
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Já no tocante à Geometria Espacial, escolheram investigar o modelo das colunas do 
 

shopping: 
 

P: Porque as colunas lhes chamaram a atenção? 

S
2
: Porque é formado de duas formas espaciais, a base é um prisma de 

base quadrada sob a qual sobe um cilindro. 
 
 

O  grupo  mostrou  fotos  do  local  para  justificar  suas  colocações.  Continuamos a 
 

questionar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 9: Shopping Calçadão  

Fonte: Arquivo Pessoal do Pesquisador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 10: Parte interna do Shopping Calçadão Fonte: 

Arquivo Pessoal do Pesquisador 
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P: O que vocês desejam saber com relação às colunas? 

S
4
: Desejamos saber o volume da coluna [...] interessante que todas são 

iguais. [...] engraçado, que sempre vamos lá, e não tinha percebido isso, 

e foi só agora com esse trabalho que enxergamos. 

 

De posse das medidas necessárias, eles calcularam o volume do prisma de base 

quadrada e depois do cilindro, somando esses valores, chegando à resposta do problema. 

Tivemos a grata surpresa desse grupo não necessitar de nossa interferência no 

desenvolvimento e resolução dos problemas, mas achamos por bem que eles fizessem um 

breve relato sobre os procedimentos que fizeram para a solução, como forma de compartilhar 

com os colegas a sua experiência e mostrar que todos estão ali para aprender não somente 

com o professor. Interessante salientar que diante de tantas formas geométricas identificadas 

pelo grupo, seus integrantes propuseram mais um problema, agora escolhendo parte da 

cobertura do shopping como modelo. Esse telhado tem uma cúpula que, segundo os 

integrantes do grupo, se assemelha à metade de uma esfera, mas não é maciça. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 11: Maquete do Shopping Calçadão 

Fonte: Arquivo Pessoal do Pesquisador 
 

 

Aproveitando a explicação do grupo, esclarecemos que se tratava de uma calota 

esférica e, mais especificamente, da metade de uma esfera. Eles se propuseram a calcular a 

quantidade de acrílico (material usado na cobertura) necessária para a construção daquela 

parte da cobertura. A informação sobre o uso do acrílico foi obtida na pesquisa exploratória 

do grupo  em  sua  visita  ao  local.  Calcularam  a  área  da  superfície  esférica  e dividiram  o 
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resultado por dois para chegar à resposta do problema. Percebemos que esse grupo mostrou 

um interesse e independência muito grande na realização das atividades e, com isso, muita 

segurança em suas escolhas, argumentos e explicações. 
 

Ao final do encontro, notamos que o sentimento de todos era de satisfação por terem 

muitos de seus questionamentos respondidos. Ficou também acertado que todos os grupos 

iniciariam a construção das maquetes e painéis para a apresentação final e que, no próximo 

encontro, tudo seria finalizado. 

 
 

5.1.15. 15º Encontro - 27/06/2016 
 

 

Iniciamos esse encontro falando da importância do trabalho que deveria ser 

desenvolvido e também que se houvessem mais dúvidas com relação ao encontro anterior, era 

essa a hora de saná-las. Sentados em grupo e de posse do material, iniciaram a construção das 

maquetes e dos painéis. Observamos a dedicação dos grupos com o trabalho, procurando 

reproduzir da melhor forma possível as formas geométricas dos locais de seus trabalhos. Em 

todos os grupos a participação e a interação dos participantes se fez presente. 
 

Ao término do encontro, constatamos que tanto as maquetes quanto os painéis não 

foram terminados. Então, combinamos que os grupos terminariam em casa, visto que o nosso 

próximo encontro seria a apresentação final do projeto à Comunidade Escolar. 

 
 

5.1.16. 16º Encontro: 05/07/2016 
 

 

Esse encontro pode ser considerado como extra, visto que as atividades planejadas já 

estavam concluídas. Porém, conversando com alguns alunos, sentimos a necessidade de 

orientá-los melhor quanto ao registro do projeto no formato de relatório. Para isso, 

conversamos com a professora substituta que nos cedeu 1 (um) horário no qual procuramos 

esclarecer todas as dúvidas dos alunos quanto à elaboração do relatório. Preparamos um texto 

simples, de poucas linhas, com instruções gerais para facilitar a escrita dos relatórios por parte 

dos grupos. 
 

Distribuímos aos alunos o texto e pedimos que lessem e fossem perguntando possíveis 

dúvidas. Esclarecemos todas elas e, ao final, relembramos a todos da proximidade da 

apresentação final. Os grupos se manifestaram dizendo que as maquetes e os painéis estavam 

quase prontos e que eles estavam já pensando na apresentação final. 
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Despedimo-nos, agradecendo à professora substituta por ceder o horário para esse 

encontro e aos alunos pela atenção que tiveram. 

 

 

5.1.17. 17º Encontro – 13/07/2016 – Apresentação Final do Projeto 
 

 

Nesse dia, chegamos na escola às 7 (sete) horas, conforme combinado, para os ajustes 

finais da apresentação. Enquanto os alunos se organizavam na sala de aula, preparamos o 

refeitório com as mesas onde seriam expostos as maquetes e os painéis, bem como o sistema 

de som a ser usado. Essa apresentação contou com a participação de alunos, professores e 

direção da escola. Após essa preparação fomos à sala de aula, onde definimos que cada grupo 

teria 10 (dez) minutos para apresentação de seu subtema, relatando para todos, os pontos 

abordados, como foi feita a pesquisa de campo e os problemas que investigaram, utilizando 

para isso maquetes e cartazes com fotos dos locais de investigação. 
 

A ordem das apresentações foi definida previamente em comum acordo entre os 

grupos: 1º) Grupo: Escola Santa Rita; 2º) Grupo: Estação Ferroviária; 3º) Grupo: Praça 

Silviano Brandão; 4º) Grupo: Calçadão da Rua Arthur Bernardes; 5º) Grupo: Shopping 

Calçadão; 6º) Grupo: Colégio de Viçosa; 7º) Grupo: Praça do Rosário; 8º) Grupo: UFV / 

COLUNI. 

 

Iniciamos a apresentação às 8 (oito) horas, agradecendo a todos pela presença e 

fazendo uma breve introdução de todo o trabalho. A seguir, conforme combinado, os grupos 

apresentaram o trabalho desenvolvido. Após a apresentação, um representante da Direção da 

escola fez uso da palavra, parabenizando a todos pelo desenvolvimento do projeto e 

destacando sua importância na contribuição para a aprendizagem dos alunos e a aproximação 

do conteúdo estudado na escola com a vida cotidiana. 
 

Para terminar, agradecemos o apoio e a presença de todos, destacando o empenho e a 

dedicação dos alunos no decorrer de todo o processo. 

 

 

5.1.17. 18º Encontro – 16/08/2016 
 

 

Esse foi o último encontro, no qual foi aplicado o Questionário de avaliação das 

atividades do projeto e foi feita a entrega dos relatórios finais pelos grupos. Iniciamos 

agradecendo mais uma vez a participação de todos no projeto, destacando o 

comprometimento, a seriedade e responsabilidade dos alunos durante o período de realização 

e seu comprometimento com as tarefas desenvolvidas. 
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A seguir, recolhemos os relatórios finais dos grupos e distribuímos o questionário 

explicando como deveria ser respondido, visto que ele tinha questões de múltipla escolha e 

questões abertas, nas quais os alunos deveriam justificar as suas respostas. Tudo correu de 

maneira tranquila e, à medida que iam terminando de responder, eles foram entregando e nos 

agradecendo por proporcionar novas formas de aprendizagem, diferentes daquela com a qual 

eles estão acostumados. Ouvir isto foi muito gratificante e nos fez perceber que os alunos, 

quando ouvidos e estimulados, tem muito a oferecer, se sentem valorizados e dão respostas 

satisfatórias quanto à aprendizagem. 
 

Terminada essa etapa de descrição, passaremos agora à análise do questionário. 

Assim, esperamos destacar alguns aspectos que já apontarão reflexões sobre nossa questão de 

investigação. 

 
 

5.2. Análise do Questionário de Avaliação 
 

 

Relembramos que, no encontro final com a turma, após a realização de todas as atividades 

do projeto, aplicamos o Questionário de Avaliação das atividades do projeto. Para descrevermos 

as respostas dadas pelos participantes, manteremos a sua identificação conforme a codificação 

utilizada no capítulo anterior: R
1

, R
2
, R

3
, R

4
 (Grupo “Calçadão Arthur 

Bernardes), C
1

, C
2
, C

3
, C

4
 (Grupo “Colégio de Viçosa), E

1
, E

2
, E

3
, E

4
, E

5
 (Grupo “Escola Santa 

 

Rita), F
1

, F
2

, F
3

, F
4

, F
5
 (Grupo “Estação Ferroviária Hervê Cordovil”), P

1
, P

2
, P

3
, P

4
, P

5
 (Grupo 

 

“Praça do Rosário”), M
1

, M
2

, M
3

, M
4

, M
5
 (Grupo “Praça Silviano Brandão”), S

1
, S

2
, S

3
, S

4
, S

5 

 

(Grupo “Shopping Calçadão”) e U
1

, U
2

, U
3

, U
4

, U
5
 (Grupo “UFV / COLUNI”). 

 
A Questão 1 teve como objetivo verificar se os participantes já haviam trabalhado 

com atividades de ensino que envolvessem a Modelagem Matemática, relacionando questões / 

situações-problema do mundo real. 
 

A resposta, por unanimidade, foi negativa, mostrando que aquela tinha sido a primeira 

vez em que eles haviam participado de um projeto que envolvesse Modelagem. Essa questão 

suscitou comentários que suplantam seu escopo: 

 
 

U³: Nunca tinha ouvido sobre essa tal de Modelagem. 

E²: E nós que fizemos quase tudo. 

S¹: Interessante foi ter que sair da escola para buscar informações. 

S³: Tivemos até que fazer entrevista igual jornalista. 

E
4
: E o bom foi que vimos a Matemática de um jeito diferente. 
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Percebemos que, mesmo nunca tendo realizado esse tipo de atividade, os participantes 

se mostraram ansiosos e curiosos pela novidade, visto que, ao invés de serem expectadores da 

fala do professor, tiveram que construir o próprio conhecimento assumindo o protagonismo da 

situação. Esse fato não é inédito, pois Klüber e Burak (2005, p.4) descrevem uma experiência 

semelhante, num trabalho realizado em março de 2005, no qual durante a apresentação de 

uma proposta metodológica, os alunos “se mostraram curiosos, pois não tinham conhecimento 

do que se tratava”, no entanto, mostraram-se “motivados em descobrir o que se passaria nas 

aulas, já que se propunha trabalhar o ensino de Matemática de uma maneira diferente da 

habitual”, tendo a Modelagem Matemática como metodologia de ensino. 
 

A Questão 2 questionou os participantes se, antes da realização das atividades no 

desenvolvimento do projeto, eles admitiam que a Matemática poderia ser relacionada a 

problemas do mundo real. Os participantes responderam assim: 3% nunca, 49% raramente, 

36% quase sempre e 12% sempre. 
 

Observamos que boa parte dos participantes não admitia que a Matemática sempre 

pudesse ser relacionada a problemas do mundo real. Percebemos que Soistak e Burak (2005c, 

p.1) corroboram essa ideia pois, quando os alunos são indagados sobre a importância da 

Matemática, “eles concordam que ela deve ser aprendida na escola”, porém manifestam 

encontrar dificuldades na sua aprendizagem por não conseguirem relacionar a Matemática 

presenciada na escola com a Matemática encontrada em situações do mundo real. 
 

A Questão 3 buscou saber se, depois de realizarem as nossas atividades, os 

participantes acreditam que a Matemática poderia ser relacionada a problemas do mundo real. 

Os alunos responderam assim: 1% raramente, 44% quase sempre e 55% sempre. 
 

Observamos que, de acordo com as respostas, após realizarem as atividades, a maioria 

dos participantes admitiu que a Matemática pode ser relacionada a problemas do mundo real. 

Confirmamos em Abdanur, Barbiere e Burak (2004, p.7) que a Modelagem Matemática 

oferece possibilidades de “orientar o ensino da Matemática a partir de uma ação pedagógica 

que propicia ao estudante utilizar desses relevantes conhecimentos no seu cotidiano, em seu 

contexto sociocultural”, passando a verificar a existência da interação dessa ciência com a 

vida em comunidade dos cidadãos e, consequentemente, observando a expressiva relação da 

Matemática com situações-problema do seu cotidiano, do seu mundo real. 
 

Verificamos que essa mudança na opinião dos participantes após a realização das 

atividades começou a ocorrer já no momento da visita de campo, na qual eles perceberam 

aplicações reais da Matemática, diferentemente de quando ficam na sala de aula, utilizando 

somente o livro didático. Perceberam  a  Matemática  e,  mais  especificamente,  a  Geometria 
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sendo utilizada de maneira sistemática nas construções, despertando uma visão mais próxima 

de sua realidade. 
 

A Questão 4 solicitou aos participantes que eles avaliassem sua motivação e sua 

participação no desenvolvimento das atividades do projeto. 
 

Os alunos responderam assim: 76% apesar de inicialmente não estarem muito 

motivados, foram se motivando à medida em que participavam ativamente das etapas da 

atividade e 24% como estavam motivados desde o início, permaneceram motivados e 

participaram ativamente de todas as etapas da atividade. Percebemos nas respostas dos 

participantes que a maioria iniciou as atividades não muito motivada e foi se motivando no 

decorrer das atividades. Encontramos explicação para essa situação em Burak e Klüber 

(2007a, p.11) ao afirmarem que o “interesse e a motivação para a realização das atividades 

podem ser creditados, em parte, à forma contextualizada de se trabalhar a Matemática na 

Modelagem Matemática”. 

A Questão 5 objetivou saber se a participação no projeto contribuiu para a 

aprendizagem de conteúdos de Geometria Espacial. Em caso afirmativo, os alunos deveriam 

explicitar de que forma e em que aspectos do conteúdo. 
 

Em nossa trajetória em sala de aula, buscamos oferecer possibilidades para que o aluno 

tivesse despertado seu interesse e sua motivação para participar da construção do 

conhecimento matemático, tomando como base as interações aluno-professor e aluno-aluno, 

por acreditarmos que são essas interações que facilitam o desenrolar do processo de ensino da 

Matemática e, consequentemente, a sua aprendizagem. 
 

Buscando fundamentos para essa crença, encontramos em Soistak e Burak (2005b, 

p.2) que a Modelagem Matemática é uma das ferramentas que o professor pode utilizar para 

atingir esses objetivos, visto que, ao abordar os conteúdos matemáticos a partir de um tema 

sugerido pelos próprios alunos, eles se mostram mais interessados e motivados, ocorrendo 

assim, reflexos positivos na aprendizagem. Acreditamos também que um ambiente como esse, 

no qual constatamos situações de dinamismo, participação e envolvimento de alunos e 

professor, oferece as condições necessárias para a construção conjunta do conhecimento 

matemático. 
 

Ao lermos as respostas dos participantes, encontramos evidências dessa situação. 

Apresentamos a seguir, algumas respostas que julgamos relevantes: 
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Quadro 6: Resposta de F²  
Fonte: Arquivo Pessoal do Pesquisador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quadro 7: Resposta de F³  
Fonte: Arquivo Pessoal do Pesquisador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Quadro 8: Resposta de F
5 

Fonte: Arquivo Pessoal do Pesquisador 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quadro 9: Resposta de P¹  
Fonte: Arquivo Pessoal do Pesquisador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quadro 10: Resposta de R²  

Fonte: Arquivo Pessoal do Pesquisador 
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Quadro 11: Resposta de R³  
Fonte: Arquivo Pessoal do Pesquisador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quadro 12: Resposta de U³  

Fonte: Arquivo Pessoal do Pesquisador 
 

 

Com base nas afirmações acima e apoiados em nosso referencial teórico, percebemos 

que a participação dos alunos no projeto de Modelagem Matemática na perspectiva da 

Educação Matemática assumida contribuiu para a aprendizagem dos conteúdos de Geometria 

Espacial, e confirmamos essa constatação em Burak (2005, p.10) ao afirmar que “a  

Modelagem Matemática, ao eleger o interesse do aluno como princípio, rompe com a forma 

usual de se deflagrar o processo de ensino na maioria das nossas escolas e com a forma linear 

de se tratar o conteúdo matemático, fazendo com que o aluno apresente melhoria no 

desenvolvimento e no desempenho em Matemática”. 
 

A Questão 6 buscou verificar se, ao longo do desenvolvimento das atividades do 

projeto, os participantes encontraram qualquer tipo de dificuldade na realização de alguma das 

etapas. 
 

Acreditamos que, em qualquer atividade matemática, é comum alguns participantes 

considerá-la de fácil compreensão e execução, assim como outros apresentarem certas 

dificuldades para desenvolvê-la. No caso específico das atividades de nosso projeto de 

Modelagem Matemática, por ser a primeira “experiência de ensino” da qual os alunos 

participaram, consideramos normal que tenham surgido algumas dificuldades, como 

evidenciam as respostas abaixo: 
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Quadro 13: Resposta de E¹  
Fonte: Arquivo Pessoal do Pesquisador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quadro 14: Resposta de F¹  
Fonte: Arquivo Pessoal do Pesquisador 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quadro 15: Resposta de F
5 

Fonte: Arquivo Pessoal do Pesquisador 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quadro 16: Resposta de R³  
Fonte: Arquivo Pessoal do Pesquisador 

 

 

Pelas afirmações acima, podemos perceber que algumas dificuldades surgiram durante 

a realização das atividades do projeto de Modelagem, mas que de acordo com Burak (2010b, 

p.27), devem ser discutidas com o professor e as decisões / soluções devem ser 

compartilhadas por todos os participantes. Observamos também, que tal procedimento ajuda o 

aluno a superar as possíveis dificuldades encontradas, contribuindo fortemente para que 

tenham uma nova postura na prática educativa. 
 

A Questão 7 buscou saber se os participantes gostariam de fazer alguma sugestão de 

mudanças na elaboração do projeto ou na forma de realização de alguma (s) atividade (s). 
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Constatamos que 97% dos alunos não fariam mudanças na elaboração e na realização 

do projeto e de suas atividades, porém alguns destacaram que poderia haver mais tempo para 

essa realização. Outros destacaram que o projeto foi muito bem elaborado e, por isso, não 

fariam mudanças, visto que conseguiram relacionar o conteúdo estudado em sala de aula com 

situações encontradas fora da mesma. Para ilustrar melhor essa situação, apresentamos alguns 

comentários que julgamos relevantes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quadro 17: Resposta de F¹  
Fonte: Arquivo Pessoal do Pesquisador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Quadro 18: Resposta de F
5 

Fonte: Arquivo Pessoal do Pesquisador 
 

 

Ao analisarmos essas respostas, acreditamos que as atividades e o projeto de 

Modelagem Matemática como um todo trouxeram contribuições para a aprendizagem, ao 

mesmo tempo que demonstrou que os participantes têm incutidos em si um bom espírito de 

análise e conseguiram colocar suas opiniões de forma clara e concisa. Percebemos também 

que, no decorrer do desenvolvimento, eles foram aumentando o interesse, a motivação, sendo 

críticos quanto a aquilo que achavam ser difícil, ao mesmo tempo em que demonstraram uma 

vontade mais forte de participar da construção de novos conhecimentos. Coadunamos com 

Burak (2004, p.4), quando afirma que a Modelagem Matemática rompe com a forma usual de 

se trabalhar o ensino de Matemática na escola e, ao trabalhar os conteúdos de maneira 

contextualizada, traz contribuições para que gradativamente haja a superação do tratamento 

estanque e compartimentalizado que tem caracterizado esse ensino há muito tempo. 

 

O desenvolvimento das atividades do projeto a partir de subtemas também gerou 

colocações como a seguinte: 
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Quadro 19: Resposta de R
4 

Fonte: Arquivo Pessoal do Pesquisador 
 
 

 

Entendemos que os participantes se sentiram valorizados ao  realizar  as  atividades  de 
 

Modelagem Matemática, pois os subtemas por eles proporcionaram maior empenho e 

interesse no seu desenvolvimento e, com isso, contribuindo de forma clara para a  

aprendizagem da Matemática. Dessa forma, buscamos nos ancorar em Burak (2004, p.10) 

quando afirma que: 

 

A superioridade da Modelagem sobre as resistentes, cômodas, aversivas e 
ineficientes formas usuais que existem no conhecimento matemático simples 
e definitivo. O complexo e provisório constitui o traço da construção do 
conhecimento Matemático e a Modelagem Matemática favorece essa 
aproximação. (BURAK, 2004, p.10) 

 

Julgamos  importante  apresentar  algumas  considerações  relacionadas  ao  tempo  de 
 

realização das atividades do projeto, conforme abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quadro 20: Resposta de F²  
Fonte: Arquivo Pessoal do Pesquisador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quadro 21: Resposta de F³  
Fonte: Arquivo Pessoal do Pesquisador 
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Quadro 22: Resposta de P²  

Fonte: Arquivo Pessoal do Pesquisador 
 
 

Analisando as respostas dos participantes, percebemos que alguns consideraram o 

tempo insuficiente, porém apesar dessa constatação, eles se mostraram empolgados e 

consideraram ser muito proveitoso trabalhar os conteúdos matemáticos, fruto de suas próprias 

escolhas. Utilizando a Modelagem Matemática como metodologia de ensino, ainda mais que 

sendo as atividades desenvolvidas na forma de projeto, tiveram que realizar atividades que 

saiam do ambiente da sala de aula e, com isso, vivenciaram experiências novas e diferentes de 

seu cotidiano escolar. 
 

A Questão 8 objetivou sondar se os participantes gostariam de ter estudado outro 

conteúdo do Ensino Médio, a partir de atividades de Projetos de Modelagem Matemática. 
 

Apresentamos algumas respostas dos participantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 23: Resposta de E³  
Fonte: Arquivo Pessoal do Pesquisador 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 24: Resposta de F¹  

Fonte: Arquivo Pessoal do Pesquisador 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quadro 25: Resposta de U³ 

Fonte: Arquivo Pessoal do Pesquisador 
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Quando analisamos as respostas dos participantes, com base em nosso referencial 

teórico, constatamos que a Modelagem Matemática despertou o interesse dos alunos e eles 

ficaram motivados para trabalhar novos temas, inclusive fora da Matemática, como 

constatamos no depoimento do participante U³. Ao desejar estudar novos temas, os 

participantes indiretamente demonstraram que a utilização da Modelagem Matemática como 

metodologia de ensino aliada à teoria de projetos trouxe ganhos e facilitou a aprendizagem. 

Encontramos evidências dessa afirmação em Barbieri e Burak (2005, p.5) quando afirmam 

que, o aluno ao “se tornar participante da escolha, passa a ter mais responsabilidade e, ao 

mesmo tempo, aprende conteúdos de relevância social”, o que implicará em suas escolhas 

futuras e suas ações no seu cotidiano, possibilitando uma mudança no ensino e no processo de 

aprendizagem da Matemática. 
 

Acreditamos que essa solicitação de novos temas, inclusive fora da Matemática, pode 

ocorrer porque, como encontramos em Barbieri, Abdanur e Burak (2004, p.6): 

 

A Modelagem Matemática também adota os princípios do sócio 

interacionismo, pelo fato de investigar temas relacionados à cultura do 

grupo; também nota-se que durante o processo da pesquisa, as relações 

interpessoais afetivas vão se aguçando, pois permite a aproximação dos 

envolvidos e as trocas sócio-culturais. (BARBIERI, ABDANUR e BURAK, 

2004, p.6) 

 

Baseados na descrição do processo de pesquisa e na breve análise do questionário aqui 

realizadas, acreditamos ter elementos suficientes para concluirmos nossa pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Dificuldade em mudar, o receio ao novo, ao desconhecido, é inerente ao ser 
humano, que tende muito mais a preservar do que inovar. O desconhecido 
incomoda, é desconfortável para a maioria das pessoas. Pressupõe a 

necessidade de ver um pouco mais adiante, de planejar do futuro para o 
presente, ser capaz de perceber onde, quando e como adotar esta ou aquela 
estratégia. 

Maria Cândida Moraes 

 

Ao concluirmos nossa pesquisa, retomamos uma vez mais, a questão de investigação 

que norteou nosso trabalho, desde nossas reflexões iniciais, perpassando pela escolha do 

referencial teórico-bibliográfico, até desembocar na pesquisa de campo realizada. Tal questão 

não só traduziu algumas de nossas inquietações como também nos motivou ao trabalho de 

pesquisa: 

 

 

Quais são as possíveis contribuições que Projetos de Modelagem Matemática 

oferecem ao processo de ensino para a aprendizagem de 

Geometria Espacial no 2º ano do Ensino Médio? 

 
 

Inicialmente, retomaremos os objetivos estabelecidos no início da pesquisa, 

procurando evidenciar como e porque acreditamos tê-los atingido, especialmente a partir das 

diretrizes metodológicas que estabelecemos para a condução da pesquisa: 

 

 

- Apresentar e discutir a relação entre Modelagem Matemática, Projetos de Trabalho e 

Ensino de Geometria, o que pode contribuir para o desenvolvimento de pesquisas e 

práticas pedagógicas em Educação Matemática no Ensino Médio: A partir de nossa 

pesquisa teórico-bibliográfica sobre Modelagem Matemática, Ensino de Geometria e Projetos 

de Trabalho, apresentamos e discutimos algumas concepções sobre Modelagem Matemática, 

especialmente destacando pesquisas relacionadas à sua utilização em temas de Geometria 

Espacial. Acreditamos, também, ter buscado algumas características importantes dos Projetos 

de Trabalho, como forma de relacionarmos tais características com etapas da Modelagem 

Matemática; 

 
 

- Identificar e analisar as possíveis contribuições da realização de Projetos de 
 

Modelagem Matemática para a aprendizagem de conteúdos  de  Geometria  Espacial:  A 
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partir de nossa pesquisa de campo com alunos do 2º ano do Ensino Médio, elaboramos um 

Projeto de Modelagem Matemática que foi desenvolvido e avaliado pelos participantes de 

nossa pesquisa, segundo nossos instrumentos metodológicos de coleta de dados. A partir daí e 

de nossa observação da realização das atividades, pudemos identificar algumas contribuições 

para a aprendizagem, as quais serão explicitadas e discutidas, a seguir. 

 

 

Como conclusão de nosso trabalho, passaremos a enunciar e elucidar algumas 

categorias (FIORENTINI e LORENZATO, 2009) de contribuições que o desenvolvimento do 

nosso Projeto de Modelagem Matemática pode oferecer ao processo de ensino para a 

aprendizagem de Geometria Espacial, no intuito de responder à questão de investigação. 
 

Cabe destacar que, para isso, buscaremos um confronto entre nossos referenciais 

teórico-bibliográficos utilizados ao longo da pesquisa, nossas observações de todo o processo 

de pesquisa realizado e a análise dos dados realizada no capítulo anterior, a partir das 

atividades e dos questionários. 

 

 

1. O desenvolvimento de Projetos de Modelagem Matemática contribui para o contato 

direto e ativo do aluno com seu ambiente de estudo e para o trabalho com situações 

problemas. 

 
 

Esse tipo de trabalho, no qual o aluno tem contato direto com o ambiente de estudo, 

formula e trabalha as próprias questões / situações problemas é uma das contribuições das 

atividades de Modelagem Matemática para a aprendizagem e, dessa forma, também pode 

contribuir para o desenvolvimento da motivação necessária no aluno, para desempenhar seu 

papel de estudante crítico e consciente da relação da Matemática com essas questões / 

situações-problemas do mundo real. 
 

Encontramos em Soistak e Burak (2005, p.2) que, uma das formas de alcançar esses 

anseios, é utilizando uma visão construtivista de ensino, onde o professor precisa 

primeiramente “conhecer o que o aluno já sabe” e levar em consideração que “todo sujeito já 

traz consigo uma carga de conhecimentos” que pode ser utilizada para aprendizagens futuras.  
 
Além disso, é necessário que o aluno esteja disposto a aceitar os desafios apresentados pelo 

professor, fazendo com que o processo de ensino para a aprendizagem seja mais dinâmico, 

dialético, num ambiente onde o professor ensina-aprende e o aluno aprende-ensina. 
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2. O desenvolvimento de Projetos de Modelagem Matemática contribui para o 
 

surgimento de uma nova dinâmica da sala de aula a partir de experiências interativas. 
 
 

Buscando entender mais profundamente essa perspectiva, com base em Abdanur, 

Barbiere e Burak (2004, p.7), descobrimos que a Modelagem Matemática propicia uma nova 

dinâmica para desenvolver, de forma satisfatória, a Matemática em sala de aula, propondo 

experiências interativas que levam o aluno a perceber a necessidade de aprender, dando a ele 

uma visão prática, bem como sua utilização na vida em sociedade e, com isso, despertando 

nesse aluno um maior interesse e, consequentemente, uma maior motivação que o estimula e 

faz com que ele construa os conteúdos mais facilmente, porque o faz associar o aprendizado 

com o seu cotidiano. 
 

Assim, concluímos que a Modelagem Matemática traz para o contexto do aluno, a 

importância da Matemática no cotidiano fora da escola e na escola, e que os alunos 

concordam com essa importância, mostrando-se conscientes de que ela está presente no 

cotidiano e é de grande necessidade sua aprendizagem. 

 
 

3. O desenvolvimento de Projetos de Modelagem Matemática contribui para a formação 

integral do aluno e para o desenvolvimento da curiosidade e do interesse pela 

investigação. 

 
 

Constatamos que Burak e Klüber (2007a, p.3) acreditam que promover um trabalho na 

linha de Modelagem Matemática contribui para que o aluno tenha uma maior motivação de 

estudar Matemática, ao desenvolver nele a curiosidade, o interesse, o desejo de investigação, 

colaborando, por meio do ensino da Matemática, para a sua formação integral. Também em 

Burak (2005, p.11), observamos que o envolvimento do aluno nos projetos de Modelagem 

Matemática ajuda a manifestar nele, sua alegria e satisfação em participar de um trabalho 

diferente do que está acostumado, sentindo-se bem mais motivado para o cumprimento das 

atividades propostas. 
 

Considerando as observações realizadas durante a aplicação das atividades de nosso 

projeto de modelagem e as informações obtidas a partir do Questionário de Avaliação, 

buscamos apoio em Soistak e Burak (2005a, p.5) para defendermos que a Modelagem 

Matemática é um dos caminhos possíveis para a mudança no ensino da Matemática, tornando-

o assim, mais dinâmico e interessante ao aluno, melhorando sua motivação, seu rendimento e 
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sua participação em resolução de problemas em situações do seu cotidiano, subsidiando 

contribuições para a sua formação integral. 

 

 

4. O desenvolvimento de Projetos de Modelagem Matemática contribui para uma 

interação diferenciada dos alunos com os conteúdos de Matemática e para sua 

aprendizagem 

 
 

Coadunamos com Barbieri, Abdanur e Burak (2004, p.8), para os quais a utilização da 

Modelagem Matemática transforma a sala de aula num ambiente mais dinâmico e propício 

para que os alunos possam interagir fortemente com os conteúdos da disciplina, afastando-se 

do estado de passividade que caracteriza o grupo e buscando um caminho que lhes 

proporciona um melhor aproveitamento e aprendizagem, causando reflexos na turma como 

um todo. Em nossa pesquisa, ficou comprovado que a sala de aula, e também o ambiente 

externo ao qual os participantes da pesquisa foram expostos, revelaram-se ambientes 

propícios para a aprendizagem, possibilitando observações que contribuíram para um real 

interesse em aprender os conteúdos e relacioná-los com a vida real. 
 

Acreditamos que a participação nas atividades do projeto trouxe contribuições para a 

aprendizagem dos conteúdos matemáticos, porque a Modelagem Matemática, partindo das 

premissas do interesse do aluno ou do grupo de alunos aliado à escolha de um tema da vida 

real, oferece significado para “as atividades desenvolvidas que estão inseridas em um 

contexto e que permitem aos alunos liberdade de conjecturar, questionar, propor, 

experimentar, errar e reorientar ações, enfim, participar da produção de conhecimento”  

(KLÜBER e BURAK, 2005, p. 9). 

 

 

5. O desenvolvimento de Projetos de Modelagem Matemática contribui para a quebra 
 

de barreiras na sala de aula e para a superação de dificuldades na aprendizagem. 
 

 

O trabalho do professor deve atingir a todos os alunos indistintamente, porém 

encontramos em Soistak e Burak (2005b, p.1) que, em nossas escolas nos deparamos com 

alunos que apresentam dificuldades na aprendizagem da Matemática e necessitam de atenção 

especial e individualizada para superá-las. Isto mesmo a Matemática sendo considerada 

importante por muitos alunos, por ser “encontrada” em vários momentos do cotidiano, mas ao 

mesmo tempo, considerada difícil ao utilizar cálculos e raciocínios que os alunos nem sempre 

sabem onde serão usados. Daí a importância  da  utilização  da  Modelagem  Matemática,  que 
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dará a oportunidade de fazê-los relacionar os conteúdos ensinados em sala de aula com a 

Matemática encontrada no dia-a-dia. Além disso, entendemos que o trabalho estruturado na 

forma de projetos ajuda na interação, interlocução e desenvolvimento do companheirismo, 

facilitando a aprendizagem pela troca de visões entre os próprios alunos. 
 

No tocante a essas dificuldades na aprendizagem, Abdanur, Barbieri e Burak (2005, 

p.5) afirmam que é papel do professor de Matemática lançar mão de todos os recursos 

necessários para despertar o interesse, facilitando a compreensão do aluno, que são fatores 

importantíssimos para a aprendizagem. 

 
 

6.  O desenvolvimento de Projetos de  Modelagem  Matemática  contribui  para  uma 

mudança no processo de ensino que pode gerar mais segurança e autonomia nos alunos.  

 

 

Ao longo do processo, percebemos uma grande insegurança dos alunos em trabalhar 

com essa nova realidade, visto que eles estão muito habituados com um ensino tradicional, no 

qual o professor é o centro do processo, que é baseado na valorização da transmissão do 

conhecimento, sendo eles meros reprodutores de ideias, como encontramos em Burak (2005, 

p.8), ao afirmar que eles não estão acostumados a dinâmicas de aula com ações diferenciadas 

e com isso, não apresentam um discernimento total a respeito. Por isso, acreditamos que a 

Modelagem Matemática pode ser uma ferramenta para que esses alunos modifiquem a sua 

maneira de ver e encarar o processo de ensino para a aprendizagem da Matemática, com 

maior autonomia e aguçando sua criatividade para solucionar os possíveis problemas 

encontrados. 
 

Entretanto, o professor, no papel de orientador do aluno, deve proporcionar as 

condições necessárias para formar nos alunos o hábito de pensar, desenvolvendo seu 

raciocínio, fazendo com que eles adquiram mais segurança e cheguem à redescoberta e, dessa 

maneira, intensificando o papel formativo da Matemática. 

 
 

7. O desenvolvimento de Projetos de Modelagem Matemática contribui para o 
 

desenvolvimento da criticidade e de competências importantes para a vida dos alunos.  
 

 

Observamos que muitas colocações feitas pelos alunos no decorrer das atividades 

comprovam que as atividades de Modelagem relacionando a Matemática a questões / 

situações-problema da vida real  contribuem  para  que  os  alunos  desenvolvam  seu  espírito 
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crítico, e ainda, por expressarem suas opiniões a respeito das dificuldades, suas maneiras de 

pensar e solucionar as situações/ dificuldades são explicitadas e valorizadas. 
 

Encontramos concordância com essa ideia em Burak (2009, p.1123) ao defender que a 

Modelagem Matemática possibilita ao estudante a construção e o desenvolvimento de 

competências importantes e necessárias para os desafios do mundo atual, tais como: “saber 

observar, explorar e investigar; estabelecer relações, classificar e generalizar; ou ainda, 

instrumentalizá-lo de forma a argumentar, poder tomar decisões e criticar”. 

 

 

Ao concluirmos o presente trabalho, consideramos relevante destacar algumas 

dificuldades que ocorreram durante nossa pesquisa. 
 

A primeira grande dificuldade que tivemos foi entender a forma pela qual poderíamos 

unir as características da modelagem Matemática com a teoria dos projetos de Trabalho, 

chegando assim à uma “teoria própria” dos Projetos de Modelagem Matemática, aqui 

delineada. 
 

Outra grande, talvez a maior dificuldade ocorreu no estabelecimento do tema geral do 

projeto, uma vez que, devido aos nossos propósitos de pesquisa, optamos por definirmos e 

apresentarmos o tema. Entretanto, o processo de “aceitação do tema” pelos alunos só foi 

concluído na medida em que eles se sentiram de fato participantes ativos do projeto, ao 

escolherem os locais que geraram os subtemas e questões investigadas. 
 

Outrossim, coadunamos com Soistak e Burak (2005c, p.9) para quem as dificuldades 

que surgem no caminhar do desenvolvimento das atividades de Modelagem Matemática, 

precisam ser vencidas e o desafio de enfrentar esses obstáculos torna o processo de ensino 

para a aprendizagem da Matemática mais prazeroso e significativo, uma vez que os problemas 

encontrados devem ser resolvidos a partir do interesse dos alunos. 
 

Concluímos, destacando que nosso trabalho aponta para a necessidade de futuras 

pesquisas que venham revelar outras possibilidades de realização de Projetos de Modelagem 

Matemática perpassando por outros conteúdos da própria Geometria Espacial ou Plana ou até 

mesmo, Analítica. 
 

Por fim, o Produto Educacional que apresentamos como fruto desta dissertação, traz 

algumas sugestões de Projetos de Modelagem Matemática relacionados a Geometria Espacial, 

que podem ser desenvolvidos / trabalhados no Ensino Médio. 
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Termo de Consentimento Livre Esclarecido 
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APÊNDICE II 
 

Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 
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APÊNDICE III 
 

Atividade 1 – Nomeando os Sólidos Geométricos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De acordo com seus conhecimentos, dê os nomes das seguintes figuras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://brasilescola.uol.com.br/matematica/sólidos-geométricos-corpos-redondos.htm <Acesso 
 
em 04/04/2016 às 15h:35min.

http://brasilescola.uol.com.br/matematica/sÃ³lidos-geomÃ©tricos-corpos-redondos.htm
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APÊNDICE IV 
 

Atividade 2 – Levantamento de Problemas 
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APÊNDICE V 
 

Texto: Orientação para Escrita do Relatório 
 
 
 
 
 
 
 

Orientação para Escrita do Relatório 
 

 

O Relatório é um instrumento onde se deve descrever tudo que se fez no desenvolvimento da 

atividade ou do projeto. Ele deve conter todas as informações desde o início até o fim de todo o 

processo. No nosso caso, temos o relato do desenvolvimento do projeto “As Formas Geométricas em 

nossa Cidade”, o qual foi subdividido em oito subprojetos e desenvolvidos em grupo, mas também 

poderia ser individual. No desenvolvimento de um projeto que tem a modelagem matemática como 

condutor do processo algumas etapas devem ser respeitadas, as quais sejam: a escolha do tema, 

pesquisa de campo, levantamento de problemas, problematização, solução dos problemas, verificação 

das soluções, apresentação do projeto. Dessa forma, um trabalho de projeto com modelagem segue 

etapas bem definidas as quais podem ser observadas no quadro a seguir: 
 
Relacionamento entre as três (três) fases e as 10 etapas do desenvolvimento da modelagem 

matemática em sala de aula: 
 

    

 Fases da Modelagem Etapas da Modelagem  
    

 Fase Inicial: Preparação da Modelagem Escolha do Tema  

  Pesquisa sobre o Tema  
    

 Fase   Intermediária:   Desenvolvimento   da Elaboração do Questionamento  

 Modelagem e Elaboração de Modelos Elaboração dos Modelos Matemáticos  

  Formulação dos Problemas Matemáticos  

  Resolução dos Problemas Matemáticos  

  Interpretação da Solução  

  Comparação do Modelo com a Realidade  
    

 Fase  Final:  Apresentação da  Modelagem e Relatório e Defesa do Tema  

 Entrega do Relatório Final Avaliação  
    

 

Inicialmente o aluno deve falar dos textos estudados em sala de aula sobre a modelagem, são eles: 
 
“Informática aplica a Arquitetura” e “Discussões sobre Modelagem Matemática e o ensino-

aprendizagem”, falar como foi a aula, como o texto foi apresentado e discutido entre professor e 

alunos e o que entenderam sobre eles. A seguir devem relatar a apresentação dos conteúdos de 
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geometria espacial, prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera e como entenderam os mesmos. 
 

Na parte do projeto, relatarem como foi apresentado o tema pelo professor, como foram 

escolhidos os grupos, os locais de pesquisa, a divisão dos temas para os grupos. Também relatar como 

foi planejado as visitas de campo, se utilizarem tecnologia (internet), as questões levantadas, o porquê 

dessas questões e não outras, como foram as visitas aos locais, como registraram as informações 

(fotos, vídeos, anotações, entrevistas), com quais pessoas conversaram. Devem relatar as formas 

geométricas planas e espaciais identificadas nos locais, o que lhes chamou atenção, o que quiseram 

investigar, como foi a discussão no grupo para definir o que investigar, como foi problematizar as 

partes da matemática e como foi procurar as informações que não eram da matemática, como 

resolveram os problemas, as dúvidas que surgiram e como procuraram solucioná-las, as comparações 

do modelo que escolheram com a realidade ( se são válidos ou não), as apresentações para a turma, 

atividades desenvolvidas na sala de aula e fora dela (encontro de cada grupo com o professor), a 

construção das maquetes e a apresentação final. 

 

COMO ESCREVER UM PROJETO? 
 
1 - Introdução 
 
Na introdução o grupo deverá explicar o assunto que deseja desenvolver. 
 

• Desenvolver genericamente o tema 
 

• Anunciar a ideia básica 
 

• Delimitar o foco da pesquisa 
 

• Situar o tema dentro do contexto geral da sua área de trabalho 
 

• Descrever as motivações que levaram à escolha do tema 
 

• Definir o objeto de análise: O QUÊ SERÁ ESTUDADO? 
 
2 – Objetivos (Vai buscar o que?) 
 
Aqui o grupo deverá descrever o objetivo concreto da pesquisa que irá desenvolver: o que se vai 

procurar. 
 

2.1 O objetivo geral define o que o grupo pretende atingir com sua investigação. 
 

2.2 Os objetivos específicos definem etapas do trabalho a serem realizadas para que se alcance o 

objetivo geral. Podem ser: exploratórios, descritivos e explicativos. Utilizar verbos para iniciar os 

objetivos: 
 

• Exploratórios (conhecer, identificar, levantar, descobrir) 
 

• Descritivos (caracterizar, descrever, traçar, determinar) 
 

• Explicativos (analisar, avaliar, verificar, explicar) 
 
3 – Justificativa (Por que fazer?) 
 

Consiste na apresentação, de forma clara, objetiva e rica em detalhes, das razões que 

justificam a realização da pesquisa ou o tema proposto para avaliação inicial. No caso de pesquisa de 
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natureza científica ou acadêmica, a justificativa deve indicar: 
 

• A relevância social do problema a ser investigado. 
 

• As contribuições que a pesquisa pode trazer, no sentido de proporcionar respostas aos 

problemas propostos ou ampliaras formulações teóricas a esse respeito. 
 

• O estágio de desenvolvimento dos conhecimentos referentes ao tema. 
 

• A possibilidade de sugerir modificações no âmbito da realidade proposta pelo tema. 
 
4 – Metodologia (Como fazer?) 
 

• Descrever sucintamente o tipo de pesquisa a ser abordada (bibliográfica, documental, de 

campo etc.) 
 

• Delimitação e descrição (se necessário) dos instrumentos e fontes escolhidos para a coleta 

de dados: entrevistas, formulários, questionários, legislação doutrina, jurisprudência etc. 
 

• Indicar o procedimento para a coleta de dados, que deverá acompanhar o tipo de pesquisa 

selecionado, isto é: 
 

a) para pesquisa bibliográfica: indicar proposta de seleção das leituras (seletiva, crítica 

ou reflexiva, analítica); 
 

b) para pesquisa experimental; indicar o procedimento de testagem; 
 

c) para a pesquisa descritiva: indicar o procedimento da observação: entrevista, 

questionário, análise documental, entre outros. 
 

• Indicar outros recursos: jornais, periódicos, Internet. 
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APÊNDICE VI 

 

Questionário de Avaliação dos Projetos 
 

 

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP  

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – ICEB  

Departamento de Matemática – DEMAT 

 

Mestrado Profissional em Educação Matemática 
 

 

Pesquisador: Prof. Luciano David Pereira 
 

Orientador: Prof. Dr. Frederico da Silva Reis 
 

 

Questionário de Avaliação dos Projetos 
 

 

Nome: ________________________________________________________________ 
 

 

1) Você já havia participado de um projeto de ensino como este, relacionando a Matemática a 

problemas do mundo real? 
 

( ) sim* 

( ) não 
 

* Em caso afirmativo, utilize o verso para comentar sobre tudo o que aconteceu no 

desenvolvimento do projeto. 

 
 
2) Antes de participar deste projeto, você acreditava que a Matemática poderia ser relacionada 

a problemas do mundo real? 
 

(  ) nunca 
 

(  ) raramente 
 

( ) quase sempre 
 

( ) sempre 
 

 

3)  Após participar  deste projeto, você acredita que a Matemática pode ser relacionada a 
 
problemas do mundo real? 
 

( ) nunca 
 

( ) raramente 
 

( ) quase sempre 
 

( ) sempre 
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4) Como você avalia a sua motivação e participação no desenvolvimento do projeto? 
 

( ) Não estava muito motivado(a) desde o início e por isso, não participei ativamente de todas 

as etapas do projeto. 

( ) Apesar de inicialmente não estar muito motivado(a), fui me motivando à medida em que 

participava ativamente das etapas do projeto. 

( ) Estava motivado(a) desde o início, mas aos poucos fui perdendo a motivação e não 

participei ativamente de todas as etapas do projeto. 

( ) Como estava motivado(a) desde o início, permaneci motivado e participei ativamente de 
 

todas as etapas do projeto. 
 

 

5) Você considera que a sua participação neste projeto contribuiu para sua aprendizagem dos 

conteúdos de Geometria Espacial? De que forma? Em que aspectos do conteúdo? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

6) Ao longo do desenvolvimento do projeto, você encontrou alguma(s) dificuldade(s) na 

realização de alguma(s) etapa(s)? Descreva! ____________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

7) Você gostaria de fazer alguma sugestão de mudanças na elaboração do projeto ou na forma 

de realização de alguma(s) atividade(s)? Descreva! ______________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

8) Você gostaria de ter estudado algum outro conteúdo do Ensino Médio participando de 

Projetos de Modelagem Matemática? Descreva! _________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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ANEXOS 

 
ANEXO I 

 
Texto: Informática Aplicada à Arquitetura 

 

INFORMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA 
 

O conceito de Modelagem 
 

24 de março de 2010 às 11:45 (Modelagem) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modelagem é o processo cognitivo no qual os princípios de uma ou mais teorias são aplicados 

para se produzir um modelo de um determinado fenômeno real. Fenômeno é qualquer fato ou 

situação concreta de interesse científico, passível de descrição ou explicação como, por exemplo, os 

fenômenos meteorológicos. Então, qualquer modelo é resultado da criatividade e do conhecimento 

que o modelador possui a respeito do fenômeno observado e por esse motivo, um único fenômeno 

pode ser modelado de várias maneiras. Durante a modelagem, existe sempre a necessidade, por parte 

do modelador, de especificar a estrutura e o comportamento do modelo idealizado, essa especificação 

pode ser representada de várias maneiras. Por exemplo, modelos matemáticos geralmente são 

especificados na forma de equações algébricas se discretos ou de equações diferenciais quando 

contínuos. 

 

Enquanto que, modelos computacionais são representados utilizando-se variadas linguagens de 

programação. Portanto, um mesmo modelo pode ser representado de várias maneiras. Com base 

nesses fatos, a noção de modelo pode ser definida como uma representação simplificada e abstrata de 

algum fenômeno que, baseada em uma descrição formal de objetos com suas relações e de processos, 

permite sua simulação. ” 

 

 

Fragmento de texto, site: 
 
http://www.dpi.inpe.br/gilberto/teses/proposta_tiago.pdf 
 
 

<Acesso em 06/03/2016 às 21:24 hs> 

https://veronicaaj.wordpress.com/
https://veronicaaj.wordpress.com/category/modelagem/
http://www.dpi.inpe.br/gilberto/teses/proposta_tiago.pdf
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ANEXO II 

 

Texto – Discussões Sobre Modelagem Matemática e Ensino-Aprendizagem 
 

DISCUSSÕES SOBRE MODELAGEM MATEMÁTICA 
 

E O ENSINO-APRENDIZAGEM 
 

Adaptação (Luciano D. Pereira) 
 

Jean Carlos Silveira 
 

João Luiz Domingues Ribas 
 
 
 

 

Segundo o Prof. Dr. Jonei Cerqueira Barbosa da Universidade Jorge Amado-Salvador, a 

matemática pode servir como “poder para alguém” agindo como um instrumento de controle 

social, pois afinal, os números governam o mundo, decisões são tomadas a partir de fórmulas, 

de cálculos, de estatísticas, planejamentos de governo são decididos através da matemática, 

decisões estas que afetam as vidas de todos aqueles que a elas se submetem. 
 

Neste sentido muitas pessoas questionam sobre o papel da matemática na formação de 

nossos alunos, qual o professor que nunca ouviu aquela velha pergunta que os alunos sempre 

fazem: “pra que serve esta matéria que eu estou aprendendo? ” 
 

Talvez uma resposta para esta questão possa ser a Modelagem Matemática, pois ela tem 

como objetivo interpretar e compreender os mais diversos fenômenos do nosso cotidiano, 

devido ao “poder” que a Modelagem proporciona pelas aplicações dos conceitos matemáticos.  
 
Podemos descrever estes fenômenos, analisá-los e interpretá-los com o propósito de gerar 

discussões reflexivas sobre tais fenômenos que cercam nosso cotidiano. 

 
 

O que é Modelagem Matemática? 
 

Modelagem Matemática é acima de tudo uma perspectiva, algo a ser explorado, o 

imaginável e o inimaginável. 
 

A Modelagem Matemática é livre e espontânea, ela surge da necessidade do homem em 

compreender os fenômenos que o cercam para interferir ou não em seu processo de 

construção. 
 
Ao trabalharmos Modelagem Matemática dois pontos são fundamentais: aliar o tema à ser 

escolhido com a realidade de nossos alunos e aproveitar as experiências extraclasse dos 

alunos aliadas à experiência do professor em sala de aula. A Modelagem Matemática procura 

modelar um determinado fenômeno da realidade com o objetivo de compreender este 

fenômeno. 
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 Porque fazer Modelagem Matemática?     

 Podemos enumerar os diversos benefícios de trabalharmos com Modelagem Matemática: 

1) Motivação dos alunos e do próprio professor 
 

2) Facilitação da aprendizagem. O conteúdo matemático passa a ter significação, deixa de ser  
 

abstrato e  passa a  ser  concreto. 

3) Preparação para futuras profissões nas mais diversas áreas do conhecimento, devido a  

interatividade do conteúdo matemático com outras disciplinas. 

4) Desenvolvimento do raciocínio, lógico e dedutivo em geral. 

5) Desenvolvimento  do aluno como cidadão crítico e  transformador  de  sua  realidade. 

6) Compreensão do papel sociocultural da matemática, tornando-a assim, mais importante. 
 

 

Como surgiram as grandes descobertas da humanidade? 
 

Surgiram da necessidade do homem em resolver determinadas situações-problema do seu 

dia-a-dia. 
 

Modelagem ou Modelação Matemática? 
 

Primeiramente não existe modelagem sem modelo, logo Modelação é uma prática de 

modelagem onde acredito ser lícito utilizar a Modelagem Matemática para o ensino específico 

de um determinado conteúdo que o professor necessita ensinar dentro do programa de ensino. 
 

Não faz sentido, a meu ver, o professor interromper a sua sequência de ensino, por 

exemplo, geometria, para fazer uma atividade de Modelagem Matemática apenas porque 

sobrou um certo tempo em seu cronograma, pois talvez o tema escolhido pelos alunos pode 

divergir para conteúdos completamente distantes do interesse daquele momento de ensino, 

pois acredito que a Modelagem deve auxiliar o ensino e não gerar um trabalho a mais e 

desnecessário para o professor prejudicando o andamento dos conteúdos. 
 

TAREFA: Pesquisar sobre Modelagem Matemática aplicada na Educação Básica. 


