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RESUMO 

 

O objetivo principal desse estudo foi o de analisar as contribuições que o Ambiente Virtual 

de Aprendizagem (AVA) pode proporcionar para o desenvolvimento das dimensões crítica 

e reflexiva da Modelagem Matemática no processo de elaboração de modelos matemáticos. 

Esse estudo foi conduzido com quatro alunos de um curso de Licenciatura em Matemática, 

na modalidade a distância, de uma universidade federal do Estado de Minas Gerais. Como 

fundamentação teórica para esse estudo, foi utilizada a abordagem pedagógica relacionada 

com as Dimensões Crítica e Reflexiva da Modelagem Matemática, bem como as etapas de 

seu desenvolvimento em sala de aula conforme propostas por Rosa e Orey em suas 

investigações. Todas as etapas desse estudo foram realizadas de acordo com os 

procedimentos metodológicos adotados no Estudo de Caso, contemplando a coleta, a 

análise e a interpretação crítica e reflexiva da problemática estudada por meio da 

elaboração de categorias de análise, que emergiram dos dados qualitativos coletados 

durante a realização do trabalho de campo deste estudo. Assim, a Educação Ambiental 

emergiu como categoria relacionada com os temas poluição da água e do ar, que são de 

interesse e preocupação atuais. No decorrer do desenvolvimento desse estudo, os 

participantes foram incentivados a interagir de maneira ativa nesse ambiente, 

possibilitando o desenvolvimento de discussões interessantes e relevantes sobre as 

temáticas escolhidas para o desenvolvimento dos projetos de modelagem. Essa 

participação ativa, interativa e colaborativa no AVA foi importante para o 

desenvolvimento da reflexão crítica sobre os problemas ambientais enfrentados pela 

sociedade por meio da elaboração dos modelos e dos projetos de Modelagem Matemática. 

Esse ambiente possibilitou a realização de discussões nos fóruns para o esclarecimento de 

dúvidas relacionadas com a realização das tarefas, a elaboração dos modelos e a escrita dos 

projetos de modelagem, proporcionando a autonomia dos alunos na elaboração desses 

projetos. A postura reflexiva dos alunos envolvidos nesse processo educacional pôde 

auxiliá-los na elaboração crítica de modelos matemáticos relacionados com as temáticas da 

poluição da água e do ar, bem como propiciou uma análise reflexiva sobre a natureza 

desses modelos e de seu papel na sociedade contemporânea. As contribuições do AVA 

para o desenvolvimento das dimensões crítica e reflexiva da Modelagem Matemática estão 

relacionadas com as experiências colaborativas, cooperativas e interativas entre os 

participantes, os professores da disciplina, a professora-pesquisadora e os tutores por meio 

das interações promovidas pelos recursos tecnológicos disponibilizados nesse ambiente. 
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Nesse direcionamento, é importante a proposição da Modelagem Matemática como um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem que favoreceu o desenvolvimento da criticidade e da 

reflexão dos alunos por meio da elaboração de projetos de modelagem para demonstrar a 

sua aplicabilidade no estudo de situações-problema enfrentadas no cotidiano, com a 

utilização dos recursos tecnológicos disponibilizados no AVA. Por meio desses projetos, 

os participantes desse estudo problematizaram, contextualizaram e investigaram a 

problemática escolhida para elaborar questionamentos visando buscar, coletar, selecionar, 

organizar e manusear as informações para refletirem de uma maneira crítica sobre a sua 

utilização na resolução de problemas cotidianos. A interpretação dos resultados obtidos 

nesse estudo possibilitou a elaboração de um produto educacional, que é um caderno de 

sugestões, que tem como objetivo auxiliar os professores que tenham interesse em 

trabalhar com a Modelagem Matemática em um Ambiente Virtual de Aprendizagem, pois 

traz informações sobre as teorias, as metodologias e as práticas relacionadas com as 

dimensões crítica e reflexiva dessa tendência em Educação Matemática na modalidade a 

distância. 

 

Palavras-chave: Ambiente Virtual de Aprendizagem. Dimensões Crítica e Reflexiva. 

Estudo de Caso. Modelagem Matemática. Projetos de Modelagem. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study was to analyze the contributions that the Virtual Learning 

Environment (VLE) may provide for the development of critical and reflective dimensions 

in the process of mathematical modeling. This study was conducted with four students who 

are part of a degree program in mathematics as part of UAB, at a Federal University in 

Minas Gerais. As part of a theoretical basis for this study, a pedagogical approach was 

used related to the Critical and Reflective Dimensions of Mathematical Modeling, and the 

steps of its classroom modeling as proposed by Rosa and Orey. All stages of this study 

were performed in accordance with the methodological procedures adopted in the case 

study, covering the collection, analysis and critical and reflective interpretation of the 

issues studied through the development of categories of analysis, which emerged from the 

collected qualitative data during the completion of the fieldwork for this study. Thus, 

environmental education has emerged as a category related to the pollution of water and air 

themes. During the development of this study, participants were encouraged to interact 

actively in this environment, enabling the development of interesting and relevant 

discussions on the themes chosen for the development of modeling projects. This active, 

interactive and collaborative participation in AVA was important for the development of 

critical reflections on the environmental problems facing society through the development 

of models and mathematical modeling projects. VLA made possible the development of 

discussions in the forums that allowed participants to clarify any questions regarding the 

tasks, the development of models and writing of modeling projects, and in encouraging the 

autonomy of students in the preparation of these projects. The reflective attitude of the 

students involved in the research helped them in critical mathematical models related to the 

themes of water and air pollution, as well as providing a reflective analysis of the nature of 

these models and their role in contemporary society. AVA's contributions to the 

development of critical and reflective dimensions of mathematical modeling for 

participants in this study are related to collaborative experiences among participants, 

teachers, the researcher-teacher and tutors through interactions promoted by the available 

technological resources in this context. One important proposition of mathematical 

modeling as used in a virtual learning environment that favored the development of 

criticality and reflection of students through the development of modeling projects 

demonstrated their applicability in problem situations in everyday life. Through these 

projects, the study participants problematized, contextualized and investigated the problem 
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they chose. As well, they prepared questions that aimed to seek, collect, select, organize 

and handle the information that allowed them to critically reflect in solving everyday 

problems. The interpretation of the results obtained in this study allowed the development 

of an educational product, which is a book of suggestions, which aims to help professionals 

who are interested in working with mathematical modeling in a virtual learning 

environment. This resource provides information on the theories, methodologies and 

practices related to the critical and reflexive dimensions of this trend in mathematics 

education in the distance. 

 

Keywords: Virtual Learning Environment. Critical and Reflective Dimensions. Case 

Study. Mathematical Modeling. Modeling Projects. 
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INTRODUÇÃO 

 

TRAJETÓRIA RUMO À MODELAGEM MATEMÁTICA DE MANEIRA 

CRÍTICA REFLEXIVA 

 

Durante a graduação, a professora-pesquisadora
1
 teve a oportunidade de cursar a 

disciplina Modelagem Matemática. Assim, foi o contato com essa tendência de ensino para 

a aprendizagem matemática que propiciou o surgimento da necessidade de conhecer com 

profundidade essa área de estudo. O interesse em Modelagem Matemática proporcionou a 

intenção de participar do processo seletivo para concorrer a uma vaga no Programa de 

Mestrado Profissional em Educação Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP), optando pela Linha 1 referente à temática Modelagem Matemática. 

Por outro lado, na prática docente, a professora-pesquisadora percebeu que alguns 

alunos ficavam desinteressados em aprender determinados conteúdos matemáticos, como 

funções e outros, bem como estavam desmotivados com relação à disciplina de 

Matemática. Uma indagação geral estava relacionada com a necessidade de saber para que 

os alunos estavam aprendendo um determinado assunto dessa disciplina. 

Para isso, realizou algumas leituras para verificar se essa proposta pedagógica é 

importante para a melhoria do ensino e da aprendizagem de conteúdos matemáticos. Por 

esse motivo a professora-pesquisadora decidiu conhecer mais essa tendência com a 

finalidade de propiciar o ensino e aprendizagem em sala de aula, levando principalmente 

em consideração o interesse e participação dos alunos. 

Assim, a Modelagem Matemática pode ser considerada como um ambiente de 

aprendizagem que utiliza exemplos retirados da vida cotidiana para facilitar o trabalho 

pedagógico em sala de aula (ROSA; OREY, 2003). Nesse sentido, com fundamentação 

teórica na noção de ambiente de aprendizagem proposta por Skovsmose (2000), a 

Modelagem pode ser definida como um “ambiente de aprendizagem no qual os alunos são 

convidados a indagar e/ou investigar, por meio da Matemática, situações oriundas de 

outras áreas da realidade” (BARBOSA, 2001, p. 6). 

                                                 
1
A expressão professora-pesquisadora é utilizada nesse estudo para indicar a autora deste trabalho de 

investigação. Ressalta-se que o foco dos professores-pesquisadores é a investigação de sua prática 

pedagógica que possa ser orientada por uma ação crítica e reflexiva sobre o próprio trabalho docente 

(MIRANDA, 2006). Assim, esses profissionais da educação refletem criticamente sobre questões relativas ao 

desenvolvimento da própria prática pedagógica com o objetivo de aprimorar o trabalho docente realizado no 

cotidiano escolar. 
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Em concordância com esse ponto de vista, a Modelagem pode oportunizar para os 

alunos uma discussão crítica e reflexiva sobre o papel da Matemática e dos modelos no 

contexto sociocultural, permitindo que essa área do conhecimento seja percebida como 

uma disciplina humana e dinâmica (ROSA; OREY, 2007). 

Portanto é importante discutir o papel da Matemática na sociedade contemporânea 

para que os alunos possam refletir criticamente sobre os problemas enfrentados, visando 

buscar soluções (ARAÚJO, 2009). Para isso, os professores devem elaborar atividades 

relacionadas com problemas enfrentados pela comunidade, pois essa abordagem possibilita 

a reflexão crítica sobre os aspectos matemáticos envolvidos na situação-problema 

escolhida para estudo. Essa é uma característica importante da Modelagem Matemática, 

pois fornece condições para que os alunos entendam, compreendam e atuem em 

determinado fenômeno presente no cotidiano (ROSA; OREY, 2007). 

Após a leitura de outros artigos e de melhor entendimento sobre o processo da 

Modelagem Matemática, a professora-pesquisadora entendeu que essa tendência de ensino 

em Educação Matemática poderia ser trabalhada para o ensino de conteúdos matemáticos 

diversificados. Dessa forma, essa abordagem poderia despertar o interesse dos alunos 

principalmente quando existe a preocupação em discutir sobre a natureza e o papel dos 

modelos matemáticos para auxiliar na resolução de problemas enfrentados pela sociedade 

(BARBOSA, 2003). 

Em vista disso, a professora-pesquisadora propôs um Projeto de Pesquisa que tem 

relação com o tema poluição do ar e da água e que utilizou a Modelagem Matemática. Esse 

projeto possibilitou o estudo de certos conteúdos matemáticos, como, por exemplo, 

funções, probabilidade e estatística descritiva, além de gráficos e tabelas. Deve-se, 

entretanto, enfatizar: 

 

[...] importante não é chegar imediatamente a um modelo bem sucedido, 

mas caminhar seguindo etapas em que o conteúdo matemático vai sendo 

sistematizado e aplicado [...]. Mais importante do que os modelos obtidos 

são o processo utilizado, a análise crítica e sua inserção no contexto 

sociocultural. O fenômeno modelado deve servir de pano de fundo ou 

motivação para o aprendizado das técnicas e conteúdos da própria 

matemática. As discussões sobre o tema escolhido favorecem a 

preparação do estudante como elemento participativo na sociedade em 

que vive (BASSANEZI, 2002, p. 38). 

 

Assim, a professora-pesquisadora percebeu que, considerando que os alunos 

elaboram modelos para a resolução de determinada situação-problema, existe a 
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necessidade de que se discutam as informações relevantes, para que possam refletir 

criticamente sobre o papel da Matemática no processo de tomada de decisões (ROSA; 

REIS; OREY, 2012). Em vista disso, este estudo busca responder à seguinte questão de 

investigação: 

 

Quais são as contribuições do Ambiente Virtual de Aprendizagem para o 

desenvolvimento das dimensões crítica e reflexiva da Modelagem 

Matemática para alunos de um curso de Licenciatura em Matemática na 

modalidade a distância? 

 

De acordo com essa questão de investigação, o principal objetivo deste estudo está 

relacionado com as contribuições da utilização das dimensões crítica e reflexiva durante o 

desenvolvimento do processo da Modelagem que é desencadeado no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA). Nesse sentido, a professora-pesquisadora visa determinar as 

contribuições dessas dimensões para o processo de ensino e aprendizagem em Matemática 

de alunos matriculados em curso de Licenciatura em Matemática na modalidade a 

distância. 

Em vista do que foi exposto, no Capítulo 1 é realizado um estudo da revisão da 

literatura referente aos principais tópicos teóricos relacionados com a problemática desse 

estudo, bem como com a análise das principais teorias que fundamentam essa investigação. 

O Capítulo 2 apresenta a metodologia de pesquisa, detalhando os procedimentos 

metodológicos e descrevendo cada um dos instrumentos utilizados na coleta, análise e 

interpretação dos resultados das informações obtidas nos dados. 

O Capítulo 3 trata dos resultados da análise dos dados qualitativos coletados por 

meio dos questionários, dos fóruns de discussão, do diário de campo da professora-

pesquisadora, dos projetos de Modelagem Matemática, das atividades e tarefas 

desenvolvidas na plataforma Moodle e da apresentação final dos projetos. Esses dados 

foram analisados de acordo com o referencial teórico estudado e com os pressupostos do 

estudo de caso. 

No Capítulo 4 são apresentados os dados qualitativos que foram categorizados por 

meio da contagem de palavras, termos, frases e expressões. As categorias foram definidas e 

elaboradas para apoiar a professora-pesquisadora na interpretação das informações 

contidas nos dados e nos resultados obtidos para auxiliá-la na resposta à questão de 

investigação relacionada com a problemática deste estudo. 
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E no Capítulo 5 encontra-se a resposta para a problemática da pesquisa, bem como 

as considerações finais. 

As referências, os apêndices e os anexos também integram a estrutura dessa 

dissertação. 
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CAPÍTULO I 

 

DETERMINANDO UMA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA PARA A 

PROBLEMÁTICA DO ESTUDO 

 

O principal objetivo deste capítulo é providenciar uma revisão de literatura 

relacionada com o tema deste projeto de pesquisa. Essa revisão tem por objetivo apresentar 

as principais fundamentações teóricas que estão sendo discutidas nas pesquisas 

relacionadas com a abordagem crítica e reflexiva da Modelagem Matemática e também 

com os problemas ambientais referentes à poluição do ar e da água. 

Assim, o foco dessa revisão de literatura está embasado nos seguintes tópicos: 

a) Breve Histórico do Desenvolvimento da Modelagem Matemática 

b) Um Possível Caminho para a Modelagem em Sala de Aula 

c) Dez Etapas para o Desenvolvimento da Modelagem Matemática em Salas de Aula 

d) Relação entre as Três Fases e as Dez Etapas da Modelagem 

e) Projetos de Modelagem Matemática 

f) Perspectivas em Modelagem Matemática 

g) Dimensão Crítico-Reflexiva da Modelagem Matemática 

h) Ensino a Distância (EaD) 

Em seguida, apresenta-se a fundamentação teórica para cada um desses tópicos, de 

acordo com a revisão de literatura relacionada com a problemática deste estudo. 

 

1.1 Breve Histórico do Desenvolvimento da Modelagem Matemática  

 

De uma maneira pouco sistematizada, a Modelagem Matemática sempre esteve 

presente nas atividades e tarefas cotidianas, sendo necessário destacar o seguinte: 

 

É impossível a tentativa de localizar no tempo e no espaço a primeira vez 

em que foram expressos os interesses e a preocupação em relação à 

modelagem matemática. Entretanto, a modelagem matemática se manifesta 

desde os tempos mais remotos através de situações isoladas e pouco 

sistematizadas como a invenção da roda pelos sumérios no ano 3000 a.C. 

Podemos considerar esta invenção como um dos primeiros modelos 

matemáticos produzidos pela humanidade, pois quando ao observar um 

tronco de árvore rolando por um declive, surgiu a ideia de fazer rolar 

cargas muito pesadas, colocando-as sobre objetos rolantes, ao invés de 

carregá-las (OREY; ROSA, 2004, p. 61). 
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Em concordância com esse ponto de vista, existem indícios de que o processo de 

Modelagem também foi desencadeado por meio de investigações realizadas por grandes 

cientistas da humanidade, que produziram modelos famosos no decorrer da história, como, 

por exemplo, Erastóstenes (276-196 a.C.), que elaborou um modelo matemático para medir 

a circunferência da Terra (OREY; ROSA, 2004). 

Nesse direcionamento, pesquisadores como D’Ambrosio (1993) e Rosa e Orey 

(2003) associam a evolução da Modelagem com a própria história da Matemática. Por 

exemplo, no século V a. C., de acordo com o grego Heródoto, os egípcios utilizavam 

conceitos de geometria plana para o cálculo de tributos de maneira proporcional à área dos 

terrenos que era reduzida após as enchentes causadas pelo Rio Nilo (SILVEIRA; 

FERREIRA; SILVA, 2013). 

Dessa maneira, por meio de um processo que pode ser reconhecido como pré-

modelagem, os egípcios utilizavam os conhecimentos geométricos para realizar a medição 

de terras, pois os agricultores cultivavam plantações que ficavam em terrenos às margens 

do Rio Nilo, dividindo-as em lotes. Na época das chuvas, o rio transbordava alagando as 

terras e, quando voltava ao nível normal, deixava o solo fertilizado, ideal para a agricultura 

(ROSA; OREY, 2005). Então, como as marcas dos lotes eram carregadas pela cheia, 

tornava-se necessário refazer as demarcações para que esses terrenos pudessem ser 

redistribuídos sem que os agricultores fossem prejudicados pelo pagamento de impostos 

indevidos. Então, argumenta-se que: 

 

[...] a geometria egípcia estava relacionada com o sistema de avaliação de 

terras produtivas. Este aspecto do conhecimento matemático egípcio 

evidenciava um sistema de produção que estava relacionado com as 

estruturas socioeconômicas dessa cultura. Neste processo, a interação da 

cultura egípcia com o meio ambiente ocorria através do desenvolvimento 

de técnicas aritméticas e geométricas que eram necessárias para a medição 

das terras ao longo das margens do Rio Nilo (ROSA; OREY, 2005, p. 

367). 

 

Diante dessa asserção, Rosa e Orey (2005) argumentam que foi por meio da 

medição e da reconfiguração dos terrenos que os egípcios descobriram métodos e 

técnicas matematizadoras que foram adquiridas com a utilização de conhecimentos 

geométricos que, posteriormente, foram utilizados pelos gregos. 

Com o desenvolvimento da humanidade, novos modelos foram sendo elaborados 

enquanto outros foram aperfeiçoados. Por exemplo, de acordo com Silveira (2013), 

existem três episódios na história da Matemática por meio dos quais se pode argumentar 
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sobre a utilização da Modelagem Matemática. Esses episódios estão relacionados com a 

organização histórica desse processo: 

 

1) Arquimedes e a Coroa do Rei Hieron
2
 

O rei Hieron reinava em Siracusa e resolveu ofertar uma coroa de ouro a um deus 

imortal. Um artesão foi contratado para confeccionar essa coroa. No entanto, o rei 

desconfiou da qualidade do trabalho realizado pelo artesão, pois acreditava que o material 

utilizado na confecção da coroa continha ouro misturado com prata. Então, o rei solicitou a 

Arquimedes que resolvesse o problema para desvendar o impasse ocasionado por essa 

situação. Nesse sentido, Arquimedes mergulhou na água, em momentos diferentes, dois 

objetos com a mesma massa, sendo um de ouro e o outro de prata. 

Essa experiência demonstrou que o objeto fabricado com ouro transbordou menos água 

do que aquele fabricado com prata. Assim, Arquimedes concluiu que a diferença da quantidade 

de água transbordada era igual à diferença entre os volumes desses objetos. O resultado dessa 

experiência possibilitou que o rei verificasse se houve fraude na confecção da coroa.  

A FIG. 01 apresenta a demonstração realizada por Arquimedes para provar que a 

massa da coroa continha ouro e prata. 

 

FIGURA 01: Demonstração realizada por Arquimedes para verificar a composição da 

massa da coroa 

 

Fonte: O CANTINHO DA FÍSICA QUÍMICA. (Blog)
3
 

 

                                                 
2
 Os indivíduos lidam com situações-problema desde a pré-história antes de a Matemática ser entendida 

como uma ciência. Assim, historicamente, a Matemática como disciplina teve a sua origem e 

desenvolvimento na Idade Moderna, na Europa, sendo imposta ao mundo durante o processo de colonização. 

Na contemporaneidade, o conhecimento matemático é legitimado como sendo universal devido ao papel 

desempenhado pela ciência e tecnologia a partir do século XVII na Europa (D’AMBROSIO, 2004; 

HALMENSCHLAGER, 2001). 

3
 Disponível em: <http://www.cantinhocfq.blogspot.com.br/>. Acesso em: 21 de outubro de 2014. 

http://www.cantinhocfq.blogspot.com.br/
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Pode-se afirmar que o modelo utilizado nessa experiência foi fundamentado no 

Princípio de Arquimedes, que estabelece que todo corpo imerso em um fluido recebe a 

ação de uma força denominada de empuxo, verticalmente, de baixo para cima, cuja 

intensidade é igual ao peso do volume do fluido deslocado pelo corpo (SILVEIRA et al., 

2013). 

 

2) Modelo Geocêntrico do Sistema Planetário de Ptolomeu
4
 

O modelo geocêntrico do Sistema Planetário proposto por Ptolomeu no século II 

corresponde a um exemplo aproximado da realidade daquela época até ser contestado por 

Nicolau Copérnico (1473-1543) com a Teoria Heliocêntrica. Por exemplo, na Teoria 

Geocêntrica, a Terra estaria localizada no centro do Universo, que era considerado como 

um enorme círculo finito. Nesse modelo, cada astro se movimentava com velocidade 

própria por meio de uma combinação de círculos. 

O planeta se move ao redor de um pequeno círculo denominado epiciclo, cujo 

centro se move ao redor de um círculo maior denominado deferente. Como o deferente é 

um círculo excêntrico em relação à Terra, esse planeta não se localiza no centro desse 

círculo, estando posicionada um pouco afastada dessa localização. Ptolomeu também 

introduziu o equante para justificar o movimento não uniforme dos planetas. O equante é 

um ponto ao lado do centro do deferente oposto à posição da Terra, em relação ao qual o 

centro do epiciclo se move a uma taxa uniforme (OLIVEIRA FILHO; SARAIVA, 2006). 

 A FIG. 02 mostra o modelo geocêntrico do sistema planetário proposto por 

Ptolomeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
Historicamente, esse exemplo da Modelagem refere-se ao campo do conhecimento denominado Matemática 

Aplicada. Nessa abordagem, o diálogo da Matemática com a prática é essencial, pois visa ao estudo de 

problemas originados em outras áreas do conhecimento, revelando o seu caráter transdisciplinar e a sua 

(re)valorização decorrente da emergência das novas tecnologias (BARBOSA, 2001). 
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FIGURA 02: Modelo geocêntrico de Ptolomeu 

 
Fonte: OLIVEIRA FILHO; SARAIVA, 2006. 

 

Com base em cálculos trigonométricos, Ptolomeu afirmava que ao redor da Terra 

giravam a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Esse modelo foi bem 

sucedido, pois possibilitou uma previsão da posição dos planetas de uma maneira correta. 

Por essa razão, esse modelo continuou sendo utilizado sem alterações substanciais por, 

aproximadamente, 1400 anos (OLIVEIRA FILHO; SARAIVA, 2006). 

Na Teoria Heliocêntrica, o Sol é o centro do Sistema Solar. Nesse modelo, o Sol é 

fixo e os planetas giram em movimento circular uniforme em torno desse centro, exceto a 

Lua, que giraria em torno da Terra, que por sua vez giraria em torno do Sol, todos no 

mesmo sentido direto de oeste para leste. Nesse modelo, o Sol encontra-se no centro do 

Universo. 

A Terra gira em torno de si própria e do Sol, sendo que outros objetos celestes 

também giram em torno do Sol (OLIVEIRA FILHO; SARAIVA, 2006).  

Na FIG. 03 pode-se observar o modelo heliocêntrico proposto por Copérnico. 

 

FIGURA 03: Modelo heliocêntrico proposto por Copérnico 

 
Fonte: http://www.explicatorium.com/CFQ7-Teoria-heliocentrica.php. 

http://www.explicatorium.com/CFQ7-Teoria-heliocentrica.php
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De acordo com esses contextos, os modelos são representações aproximadas e 

seletivas, respectivamente, em termos matemáticos, de uma determinada situação 

(SILVEIRA et al., 2013) ou fenômeno presente no cotidiano da humanidade. 

 

3) Pontes de Königsberg
5
 

Os habitantes de Königsberg na Prússia, atual Kaliningrad na Rússia, realizavam o 

percurso do Rio Pregel à cidade atravessando sete pontes (FIG. 04 e 05).  

 

FIGURA 04: Mapa de Königsberg no século XVII 

 
Fonte: MENDES, 2010. 

 

FIGURA 05: Mapa da cidade de Königsberg com as sete pontes e o rio Pregel 

 
Fonte: MENDES, 2010. 

 

                                                 
5
Esse exemplo da Modelagem refere-se ao campo do conhecimento da Educação Matemática. Assim, as 

discussões sobre a Modelagem Matemática, na perspectiva da Educação Matemática, vêm sendo 

desenvolvidas no Brasil desde o final dos anos de 1970, fortalecendo-se nas duas décadas finais do século 

XX. De uma maneira geral, a origem das ideias matemáticas é resultado de um processo que procura explicar 

e entender os fenômenos observados na realidade. Assim, o desenvolvimento das ideias matemáticas e a sua 

organização intelectual ocorrem a partir de elaborações sobre as representações da realidade que constituem 

os modelos matemáticos (Adaptado de http://cnmem.unifra.br/). 
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Então, essa situação possibilitou a formulação do seguinte questionamento: seria 

possível; partindo de qualquer uma das regiões, margens ou ilhas da cidade de Königsberg, 

atravessar as sete pontes do Rio Pregel, sem passar duas vezes na mesma ponte?  

Essa questão foi resolvida pelo matemático Leonhard Euler, em 1741, que 

empregou uma representação alternativa para o problema com a utilização de pontos e 

segmentos de retas. Dessa maneira, ao passar em cada ponto (ponte), são gastos duas 

linhas, uma para entrar e outra para sair, assim também acontece para os vértices, uma 

linha para entrar e outra para sair. Esse novo modelo para representar essa situação-

problema foi útil na resolução de diversas situações semelhantes, possibilitando o 

desenvolvimento da Teoria dos Grafos. 

Os grafos são estruturas discretas representadas por pontos e segmentos curvilíneos, 

denominados vértices e arestas, nos quais as arestas estabelecem relações entre vértices, 

ligando-os entre si. Em linguagem matemática, um grafo G é um par (V, E) de conjuntos V 

e E de vértices e arestas, respectivamente (MENDES, 2010, p. 5). Com a utilização dos 

grafos, as regiões em cinza mostradas na FIG. 05 podem ser consideradas como os 

vértices, enquanto as pontes, as arestas.  

A FIG. 06 mostra uma possível representação de grafo da cidade de Königsberg 

para essa situação-problema. 

 

FIGURA 06: Uma possível representação do grafo da cidade de Königsberg 

 
Fonte: MENDES, 2010. 

 

A FIG. 06 mostra que cada área de Königsberg está conectada com as demais por 

um número ímpar de pontes. Por essa razão, é então impossível entrar e sair de cada região 

da cidade um mesmo número de vezes, de modo que também é impossível atravessar todas 

as suas pontes uma única vez e voltar ao ponto de que se partiu (MENDES, 2010). Dessa 
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maneira, a resolução desse problema é impossível, pois o grafo das pontes de Königsberg 

tem pontos de grau ímpar. 

Nesses três episódios verifica-se a utilização de um Modelo Matemático para a 

resolução de um problema ou para a representação aproximada de um determinado 

fenômeno. Assim, a busca por um melhor entendimento do mundo ao seu redor permitiu 

que a humanidade modelasse os ambientes: econômico, político, social, cultural e 

ambiental. Essa abordagem possibilitou a compreensão dos fenômenos que ocorrem nesses 

ambientes, bem como o desenvolvimento de ferramentas e técnicas para a resolução dos 

problemas que enfrentam em seu cotidiano (ROSA; OREY, 2006). 

Apesar de a Modelagem Matemática ter sido constantemente utilizada desde os 

primórdios das civilizações, o termo modelo somente foi introduzido na primeira metade 

do século XIX, por Lobachewsky (1792-1856), matemático russo, e Riemann (1826-

1866), matemático alemão, que criaram os modelos propostos para a geometria não 

euclidiana (LEAL, 1999). 

Nesse período, os conceitos matemáticos relacionados com a geometria, as funções, 

a probabilidade, as matrizes, a trigonometria, a estatística e os e números complexos se 

originaram de modelos que foram deflagrados a partir das demandas de um determinado 

contexto histórico (OREY; ROSA, 2004). 

De acordo com Biembengut (2009), na literatura relacionada com a Engenharia e as 

Ciências Econômicas, o termo modelagem matemática foi utilizado no início do século 

XX, sendo entendido como um processo para descrever, formular, modelar e resolver 

problemas de alguma área do conhecimento. Com relação à Educação Matemática, esse 

termo surgiu nos Estados Unidos nos trabalhos realizados pelo School Mathematics Study 

Group na década de 1960. 

Biembengut (2009) afirma ainda que, nessa mesma década, ocorreu um debate 

sobre a Modelagem e as suas aplicações na Educação Matemática em nível internacional. 

Esse movimento foi denominado utilitarista, pois tinha como objetivo a aplicação prática 

dos conhecimentos matemáticos para a ciência e a sociedade, impulsionando, dessa 

maneira, a formação de novos grupos de pesquisadores e investigadores. 

No Brasil, a partir do final da década de 1970, surgem alguns precursores da 

Modelagem Matemática, como, por exemplo, Aristides Camargo Barreto, Ubiratan D’ 

Ambrósio, Rodney Carlos Bassanezi, João Frederico Mayer, Marineuza Gazzetta e 

Eduardo Sebastiani. Na década de 1980 a Modelagem Matemática como tendência de 
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ensino torna-se mais evidente com o oferecimento de cursos de pós-graduação e pela 

constituição de novos grupos de trabalho (BIEMBENGUT, 2009). 

A partir da década de 1990, ocorre o aumento significativo de trabalhos envolvendo 

a Modelagem Matemática, como a condução de pesquisas e investigações em doutorados, 

mestrados, especializações, extensões e trabalhos de conclusão de curso; bem como a 

participação de pesquisadores e educadores em eventos nacionais e internacionais com a 

participação em palestras, mesas-redondas, grupos de estudo, seminários, comunicações 

orais e pôsteres (BIEMBENGUT, 2009). 

Nas últimas três décadas, uma das maneiras mais utilizadas no Brasil para a 

disseminação da Modelagem Matemática são os cursos continuados de Formação de 

Professores, como, por exemplo, os cursos de pós-graduação. Nesses cursos, os professores 

têm a possibilidade de conhecer, bem como trazer para a prática pedagógica, os benefícios 

da Modelagem Matemática. 

 

A inserção da modelagem matemática à grade curricular de cursos de 

formação de professores de matemática indica o quanto a modelagem, a 

cada dia, ganha adeptos e defensores em níveis oficiais de educação, em 

quase todos os Estados brasileiros devido à possibilidade em promover 

aos jovens, desse milênio em particular (jovens da geração tecnológica), 

melhores conhecimentos e habilidades em utilizá-los (BIEMBENGUT, 

2009, p. 17). 

 

Atualmente, a Modelagem Matemática é amplamente utilizada no contexto 

acadêmico apresentando diversas conotações, definições e conceituações, que são 

discutidas e debatidas em congressos, conferências, seminários e encontros nacionais e 

internacionais. 

De acordo com esse contexto, as discussões sobre a Modelagem Matemática na 

perspectiva da Educação Matemática têm sido desenvolvidas no Brasil desde o final da 

década de 70, sendo que se fortaleceu nos anos 80 e 90.  

Nesse direcionamento, no âmbito nacional foi realizada, em 1999, a I Conferência 

Nacional sobre Modelagem na Educação Matemática (I CNMEM) promovida pelo 

Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da Universidade Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita Filho (UNESP), em Rio Claro, no Estado de São Paulo. O tema dessa 

conferência foi “Modelagem no Ensino de Matemática”. Esse encontro foi considerado 

umas das primeiras iniciativas para a condução de pesquisas e investigações em 

Modelagem Matemática (BISOGNIN, 2013). 
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Em 2015, ocorreu a IX Conferência Nacional sobre Modelagem na Educação 

Matemática (IX CNMEM), na Universidade Federal de São Carlos, no Estado de São 

Paulo, cujo tema foi “Modelagem Matemática: pluralidades e debates”. 

Internacionalmente, o desenvolvimento da Modelagem Matemática foi propiciado 

com a realização do Primeiro Congresso Internacional em Modelagem Matemática 

ocorrido em 1983 na Inglaterra. A realização dos congressos internacionais bianuais 

possibilitou a criação e o fortalecimento de grupos de estudos, bem como a discussão e o 

debate de temas relacionados com a Modelagem Matemática (VIEIRA; CALDEIRA, 

2008). 

 

1.2 Um Possível Caminho para a Modelagem em Sala de Aula 

 

A aprendizagem em Matemática não significa receber todos os conceitos prontos, 

pois o ato de aprender está relacionado com o processo de elaboração dos conceitos 

matemáticos. Então, nesse processo, a Matemática não é tratada apenas  

 

[...] como uma ciência, mas como um processo capaz de ajudar o aluno a 

construir o conhecimento matemático valendo-se do interesse que o 

assunto poderia despertar, tornando-os autônomos, capazes de pensar e 

construir estratégias próprias para resolver as situações (BURAK, 2005, 

p. 36). 

 

Nesse sentido, é importante que sejam colocadas situações-problema que sejam 

embasadas em conceitos que foram anteriormente elaborados, direcionando os alunos para 

a generalização e a estruturação ou a desestruturação do universo matemático, pois visa à 

compreensão e à resolução de problemas que emergem no cotidiano (ROSA; OREY, 

2003). 

Essa abordagem mostra a presença da Matemática no cotidiano dos alunos, 

possibilitando a busca de explicações e maneiras distintas de se lidar com a realidade.  

 

É possível que a questão – para que aprender matemática – advinda de 

estudantes e a dificuldade de muitos professores em respondê-la a partir 

de aplicações nas diversas áreas do conhecimento tenham contribuído 

para Bassanezi defender a modelagem como estratégia de ensino de 

matemática (BIEMBENGUT, 2009, p. 12). 

 

De acordo com esse contexto, refletir sobre a realidade passa a ser uma ação 

transformadora que procura reduzir o seu grau de complexidade por meio da escolha de um 



32 
 

sistema para representá-la (D’AMBROSIO, 1993). Esse sistema permite que os alunos 

representem uma parte de sua realidade por meio da utilização de modelos que os auxiliem 

no entendimento e na compreensão crítica e reflexiva dos componentes desse sistema por 

meio da Modelagem Matemática. 

Contudo, é necessário enfatizar que a Modelagem trabalha com aproximações da 

realidade sobre a qual os alunos elaboram as representações dos sistemas por meio dos 

modelos. Dessa maneira, é importante que se estabeleçam relações entre os sistemas e as 

suas representações por intermédio de análises e reflexões sobre os modelos, orientando os 

alunos nessa prática pedagógica (ROSA; OREY, 2006). 

A Modelagem Matemática pode ser utilizada em sala de aula ou no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem como uma alternativa de ensino interativo focado na participação 

ativa e na colaboração dos alunos. 

Nesse sentido, Rosa (2005) afirma que existem três fases distintas que são 

necessárias para o desenvolvimento da Modelagem como uma metodologia de ensino para 

a aprendizagem de conteúdos matemáticos em salas de aula. 

 

1.2.1 Fase inicial: preparação da modelagem 

 

Nessa fase, os professores se reúnem com os alunos envolvidos no projeto para 

explicar a dinâmica desse processo. Os alunos escolhem os temas, fornecendo aos 

professores uma relação desses e elaborando justificativas sobre essa escolha. Contudo 

Barbosa (2003) argumenta que existem experiências com o processo de Modelagem que 

podem ser diferenciadas de acordo com a extensão e a natureza das tarefas propostas em 

sala. Dessa maneira, essas experiências podem ser classificadas do ponto de vista teórico, 

em três casos possíveis: 

 

 Caso 1: Os professores apresentam uma determinada situação-problema para os alunos. 

Após uma discussão inicial sobre essa situação, são apresentados os dados qualitativos e 

quantitativos relativos ao problema proposto. Nesse caso, os alunos iniciam a 

investigação sobre essa situação-problema buscando maneiras para solucioná-la. Por 

exemplo, os professores levam para a sala de aula uma reportagem de jornal com um 

problema relacionado com a poluição no trânsito para ser abordado pelos alunos. Os 

dados qualitativos e quantitativos sobre essa situação-problema também são 

disponibilizados para os alunos. Nessa experiência com a Modelagem, como afirma 
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Barbosa (2003, p. 75), “os alunos não precisam sair da sala de aula para coletar novos 

dados e a atividade não é muito extensa. Porém, eles, acompanhados pelo professor, 

teriam a tarefa de resolver o problema”. 

 

 Caso 2: Os professores apresentam uma determinada situação-problema para os alunos 

investigarem. Nesse caso, os alunos precisam sair da sala de aula para coletarem os 

dados, cabendo aos professores somente a formulação do problema inicial. Assim, os 

professores são mais responsáveis pela condução das tarefas, que estará a cargo dos 

alunos. Por exemplo, os professores apenas convidam os alunos para investigarem o 

seguinte questionamento: Como está a poluição no trânsito do polo no qual você 

estuda? Nessa experiência com a Modelagem, como os alunos não dispõem de muitas 

informações para desenvolver essa tarefa, existe a necessidade de que busquem e 

coletem os dados fora da sala de aula. 

 

 Caso 3: Os professores podem propor um tema, solicitar que os alunos escolham a 

temática ou convidá-los para que, em grupos, decidam que assuntos querem investigar. 

A partir dessa escolha, os alunos precisam coletar dados, levantar informações, formular 

questionamentos e resolver a situação-problema proposta em sala de aula. Por exemplo, 

os professores podem propor o tema poluição do ar e os alunos, em grupos, escolhem 

discutir a temática sobre a poluição no trânsito. 

 

Nesse contexto, existe a necessidade de que os professores determinem a 

configuração curricular em termos de casos de modelagem que possibilite o 

desenvolvimento de seu trabalho pedagógico em sala de aula.  

A FIG. 07 mostra a participação dos alunos e dos professores em cada um dos três 

casos de modelagem. 
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FIGURA 07: Participação de alunos e professores nos três casos de modelagem 

 
Fonte: BARBOSA, 2001, p. 9. 

 

Contudo, Barbosa (2001) afirma que, nesses três casos, os professores atuam como 

coparticipantes na investigação dos alunos por meio de uma relação dialógica sobre os 

processos que estão desenvolvendo durante a Modelagem. 

 

1.2.2 Fase intermediária: desenvolvimento da Modelagem e elaboração de modelos 

 

É importante que os grupos de alunos entreguem aos professores a relação dos 

temas. Eles também devem informar para os professores sobre o tipo de pesquisa que 

pretendem abordar em relação ao tema escolhido. Existe a necessidade da indicação das 

referências bibliográficas e das fontes de dados que serão utilizadas para a realização da 

pesquisa. 

Nessa fase, existe a necessidade de que os alunos realizem a coleta das informações 

necessárias, bem como realizem um levantamento sobre os dados estatísticos em relação 

ao tema. Então, é importante que visitem faculdades, universidades, empresas, museus, 

órgãos públicos, escritórios, cooperativas e outras entidades para colherem informações 

específicas de acordo com o tema escolhido, direcionando as fontes para a coleta de dados. 

As entrevistas com os profissionais de diversas áreas do conhecimento, bem como 

com representantes da comunidade que se relacionam com o tema abordado é de 

fundamental importância para o desenvolvimento dessa fase do processo de Modelagem 

Matemática. 
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Por outro lado, os alunos também devem anotar as ideias principais quando da 

realização da leitura do material indicado, conhecer o tema sob vários aspectos e sob 

diferentes pontos de vista, desenvolver as ideias de forma clara, objetiva e organizada, 

submeter os textos ou os capítulos periodicamente para análise dos professores, verificar as 

citações e as referências bibliográficas, revisar o texto final e laborar o relatório final. 

Existe a necessidade de que os professores atuem como facilitadores do processo da 

Modelagem por meio da organização de palestras com profissionais de diversos setores 

para auxiliar na orientação dos grupos de alunos, ajudando-os a formular, resolver e 

analisar os modelos matemáticos elaborados, conferir as tabelas e gráficos, revisar os 

modelos matemáticos apresentados, além de prepará-los para se comunicarem 

corretamente, posicionando-se com firmeza ao defender o tema escolhido. 

Com relação à dinâmica adotada no ensino a distância, os professores utilizam a 

plataforma Moodle para facilitar a comunicação; organizar as interações entre os 

professores, alunos e tutores presenciais e a distância; estruturar os grupos de trabalho e 

postar as atividades e as tarefas relacionadas com o desenvolvimento da Modelagem 

Matemática. Por outro lado, as palestras a serem realizadas e as orientações dos grupos de 

alunos podem ser viabilizadas por meio de web ou videoconferências ou com a utilização 

de fóruns de discussão disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (OREY; 

ROSA, 2014). 

 

1.2.3 Fase final: apresentação da Modelagem e entrega do relatório final 

 

Nessa fase, os grupos de alunos devem apresentar e defender o tema, entregar o 

relatório final e apresentar a ficha de autoavaliação. Por outro lado, os professores 

elaboraram um relatório final, especificando o desenvolvimento da metodologia da 

Modelagem e as dificuldades encontradas pelos alunos, e verificam se os objetivos 

propostos durante o processo foram alcançados. 

 

1.3 Dez Etapas para o Desenvolvimento da Modelagem Matemática em Salas de 

Aula 

 

De acordo com Rosa (2005), existem dez etapas básicas que evidenciam as 

atividades a serem realizadas durante o desenvolvimento do processo da Modelagem. 
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Essas etapas não são fixas, pois se relacionam entre si. Geralmente, norteiam o 

desenvolvimento das atividades da Modelagem Matemática propostas em salas de aula. 

 

1.3.1 Escolha do tema 

 

Para a escolha do tema, é importante 

 

[...] realizar o levantamento dos possíveis temas de estudo a serem 

desenvolvidos pelos alunos. Estes temas podem estar relacionados com os 

setores de produção, situações econômicas, políticas e sociais, agricultura, 

educação, artes, saúde, ou podem ser originados na perspectiva da 

etnomatemática. Os temas devem ser abrangentes para que os alunos 

possam propiciar questionamento em várias direções. A escolha do tema 

deve ser orientada pelo professor, pois é importante que os alunos se 

envolvam no processo e se sintam motivados pelos temas e pelos 

problemas que serão levantados. Uma vez selecionado o tema, os alunos 

são divididos em grupos que possuem o mesmo interesse de pesquisa 

(ROSA, 2005, p. 87).  

 

Nessa etapa, o professor da disciplina e a professora-pesquisadora se reunirão com 

os alunos envolvidos no projeto via web ou videoconferência para explicar a dinâmica 

desse processo. Nesse projeto, será utilizado o “Caso 2”, por meio do qual o professor da 

disciplina e a professora-pesquisadora apresentarão a situação-problema que estará 

relacionada com o tema poluição do ar e da água para que os alunos possam investigá-la 

(BARBOSA, 2003). 

Então, os alunos coletarão os dados em seus respectivos polos de apoio presencial, 

sendo que esses professores somente os auxiliarão na formulação do problema inicial. 

Dessa maneira, os alunos serão os responsáveis pela condução e execução das tarefas 

relacionadas com o tema proposto. 

 

1.3.2 Pesquisa sobre o tema 

 

Os participantes do grupo devem realizar visitas a vários locais como museus, 

indústrias, cooperativas, laboratórios, fazendas, universidades, bibliotecas, jornais e 

revistas, órgãos públicos, de acordo com as necessidades do tema escolhido, para buscar o 

entendimento do assunto que irão estudar. A busca de novas informações deve ser 

realizada utilizando-se referências bibliográficas pesquisadas em livros, revistas, internet, 
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entrevistas ou por meio das experiências vivenciadas e das práticas matemáticas 

desenvolvidas e adotadas por membros de grupos culturais específicos. 

Essa pesquisa tem como objetivo a coleta de dados quantitativos e qualitativos que 

possam auxiliar os alunos na formulação das hipóteses e dos questionamentos de 

investigação. Esses conhecimentos devem ser analisados e interpretados como um primeiro 

passo para a preparação dos modelos matemáticos. Muitas vezes, esses modelos estão 

relacionados com os modos específicos de se fazer matemática em diferentes contextos 

culturais com o desenvolvimento de procedimentos, técnicas e práticas etnomatemáticas de 

cada grupo cultural. 

 

1.3.3 Elaboração dos questionamentos 

 

Os questionamentos propostos inicialmente pelos alunos são retirados das 

situações-problema que foram pesquisadas. As questões são formuladas de acordo com os 

conteúdos matemáticos que os alunos conhecem. No entanto, conteúdos matemáticos 

desconhecidos pelos alunos podem surgir durante o decorrer desse processo. De uma 

maneira geral, as primeiras questões colocadas são bastante simples, podendo ser 

solucionadas com a utilização de um determinado conhecimento matemático, que pode ser 

considerado elementar. 

De acordo com os resultados do estudo conduzido por Rosa (2005), nessa fase 

poderá existir uma espécie de inibição para questionamentos matemáticos mais profundos. 

Dessa maneira, a partir desses primeiros questionamentos, começa-se a realizar uma 

ampliação das ideias matemáticas que possibilitam o desenvolvimento de generalizações 

com a utilização de analogias com situações correlatas. 

 

1.3.4 Formulação dos problemas matemáticos 

 

A formulação dos problemas matemáticos deve surgir como consequência de uma 

série de exemplos fornecidos pelos professores, que devem auxiliar os alunos no 

entendimento das questões relacionadas com o tema de pesquisa para que estes possam 

resolvê-los e analisá-los. O papel dos professores é o de mediadores do processo, pois 

esclarecem as dúvidas e sugerem abordagens diferenciadas para o tema por meio de uma 

metodologia dialógica, dinamizando o processo. 
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Todos os questionamentos devem partir dos grupos de alunos e, se as questões não 

surgirem, os professores devem buscar um caminho que os induzam e os auxiliem a 

elaborar os questionamentos necessários para a resolução da situação-problema proposta. 

A transferência da relação verbal (linguagem materna) em simbologia matemática é uma 

tarefa que exige um grande esforço por parte dos alunos. 

Por isso, os professores devem estar atentos para a simbologia que os alunos 

conhecem, principalmente com relação aos símbolos padronizados, para direcioná-los para 

a formulação dos problemas matemáticos. A formulação de um problema, em termos 

matemáticos, é sempre o estágio mais difícil da Modelagem. Assim, essa fase deve ser 

enfrentada com o auxílio dos professores e também com a criatividade dos alunos. 

 

1.3.5 Elaboração dos modelos matemáticos 

 

Por sua natureza conceitual e abstrata, esse estágio é muito importante, e os alunos 

devem ser frequentemente orientados pelos professores. Primeiramente, procede-se à 

interpretação dos dados coletados na pesquisa de campo, sistematiza-se a coleta e efetua-se 

uma análise dos dados. Nessa etapa, elaboram-se os questionários que serão utilizados 

como métodos específicos de amostragem. 

Posteriormente, realiza-se uma análise das relações entre as variáveis que são 

consideradas essenciais para o entendimento do fenômeno estudado. Em seguida, 

formulam-se os questionamentos e as hipóteses, estabelecendo-se os modelos matemáticos 

que usualmente são elaborados com a utilização de determinados conteúdos matemáticos. 

Nesse estágio, os pré-requisitos matemáticos devem ser trabalhados durante todo o 

processo. Se o modelo que está sendo analisado é para o aprendizado de um novo 

conteúdo, então é necessário que os alunos tenham conhecimento do que se pretende 

determinar com a análise do modelo, descrevendo-se todas as variáveis consideradas 

importantes. Deve-se indicar, também, por que algumas características do sistema foram 

consideradas e outras, rejeitadas. 

Esse procedimento é um aspecto conceitual importante do processo de Modelagem, 

pois tem como objetivo desenvolver a criação de uma imagem mental da situação-

problema que está sendo modelada. Esse aspecto permite aos alunos experienciá-la 

mentalmente com a internalização dos conceitos matemáticos que são necessários para a 

aprendizagem dos conteúdos propostos. 

 



39 
 

1.3.6 Resolução dos problemas matemáticos 

 

Essa fase é importante, pois conduz os alunos para a tomada de decisão, merecendo 

atenção especial, dada a sua relevância no processo de Modelagem. Algumas vezes, o 

problema não precisa ser solucionado com exatidão. Nesse sentido, as suposições ou 

aproximações são frequentes e necessárias na resolução das situações-problema propostas. 

Os professores devem ser cuidadosos para não antecipar as dificuldades matemáticas que 

os alunos possam ter, deixando-as fluírem naturalmente. 

Existe a necessidade de que os alunos resolvam os modelos matemáticos por meio 

da utilização de técnicas variadas ou teorias diversas, pois devem explorar todas as 

abordagens possíveis de resolução como, por exemplo, a gráfica, a algébrica e a 

tecnológica. Nessa fase, os conceitos matemáticos que foram identificados na elaboração 

dos modelos matemáticos devem ser sistematizados. 

 

1.3.7 Interpretação da solução 

 

As discussões devem ser incentivadas constantemente para que os alunos do grupo 

possam atingir o mesmo grau de compreensão na interpretação dos resultados obtidos na 

resolução dos modelos. Nessa fase, os grupos de alunos devem trabalhar em seus projetos 

independentemente. Os professores devem atuar como monitores e facilitadores e, quando 

constatarem problemas comuns e de interesse de todos, devem propor uma aula coletiva 

abordando o conteúdo matemático necessário. 

A interpretação da solução matemática envolve uma retomada dos conceitos 

matemáticos que estão relacionados ao problema proposto. Dessa maneira, recomenda-se 

que a interpretação do resultado obtido com a resolução do modelo matemático seja 

realizada de diferentes maneiras: analítica, gráfica, geométrica ou algébrica. 

 

1.3.8 Comparação do modelo com a realidade 

 

O aspecto mais importante dessa etapa é comparar o resultado obtido pelo modelo 

matemático com o sistema analisado. A validação dos modelos deve guardar a maior 

coerência possível com a realidade pesquisada. Se porventura o modelo não for bom, o 

sistema deve ser retomado, elaborando-se modelos mais significativos ou, se necessário, 

novas pesquisas devem ser efetuadas, tornando assim o processo dinâmico. 
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Por outro lado, se o modelo for satisfatório, deve-se utilizá-lo para realizar 

previsões, análises ou qualquer outra maneira de ação sobre a realidade. Um modelo é 

considerado bom se a sua capacidade de previsão valida a solução do problema quando de 

seu confronto com a realidade.  

 

1.3.9 Relatório e defesa do tema 

 

Ao final de cada etapa, os grupos devem expor os resultados da pesquisa para os 

demais alunos, que podem colaborar com sugestões para a modificação ou 

aperfeiçoamento dos modelos obtidos. No final do processo, o projeto de modelagem deve 

ser apresentado e defendido. 

Assim, é importante que os alunos em cada grupo apresentem um relatório final por 

meio do qual sejam considerados os questionamentos de pesquisa, as hipóteses e as 

conclusões obtidas para cada modelo elaborado, bem como as considerações finais sobre o 

desenvolvimento desse processo. 

 

1.3.10 Avaliação 

 

Na apresentação e defesa do tema, os alunos dos outros grupos devem atuar como 

participantes de uma banca examinadora. Essa fase é importante, pois ocorre a troca de 

críticas e experiências, que tem como objetivo o aperfeiçoamento de cada projeto. Cada 

grupo é avaliado pelo desempenho global. Cada aluno é avaliado pelos elementos de cada 

grupo e pelos elementos do próprio grupo. Como parte do processo de avaliação, cada 

grupo deve apresentar uma autoavaliação. O professor avalia as apresentações e os 

relatórios apresentados pelos grupos. 

Finalizando, a utilização da Modelagem Matemática em sala de aula ou em 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem estimula a criatividade dos alunos e contribui para a 

sua formação crítica e reflexiva, possibilitando-lhes intervir no meio em que vivem. Essa 

abordagem tem como objetivo utilizar o conhecimento matemático para auxiliar os alunos 

nas reflexões ambientais, buscando contextualizar os conteúdos matemáticos. Dessa 

maneira, existe a necessidade de que a aprendizagem da Matemática esteja vinculada aos 

acontecimentos que ocorrem no cotidiano por meio da validação dos modelos elaborados 

no Ambiente Virtual de Aprendizagem junto à comunidade escolar (ROSA; REIS; OREY, 

2012). 
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A Modelagem é uma tendência atual em Educação Matemática que tem como 

objetivos principais o desenvolvimento da criatividade, da reflexividade e da criticidade 

dos alunos para que possam resolver os desafios enfrentados no cotidiano. Dessa maneira, 

eles adquirem as ferramentas necessárias para intervir na comunidade, visando transformá-

la para alcançar o bem coletivo (ROSA; OREY, 2003). 

 

1.4 Relação entre as Três Fases e as Dez Etapas da Modelagem 

 

Existe uma relação entre as três fases e a dez etapas da Modelagem que visa 

facilitar o desenvolvimento do trabalho pedagógico dos professores em sala de aula para 

que esses profissionais possam se envolver com esse processo, reelaborando-o de acordo 

com as possibilidades e as limitações oferecidas pelo contexto escolar. 

Dessa maneira, de acordo com Rosa (2005), recomenda-se que: 

a) Na fase inicial de preparação da Modelagem, desenvolvam-se as etapas 1 e 2 do 

processo da Modelagem, que estão relacionadas, respectivamente, com a escolha e a 

pesquisa sobre o tema. 

b) Na fase intermediária de desenvolvimento da Modelagem e elaboração de modelos 

efetuem-se as etapas 3, 4, 5, 6, 7 e 8, que estão relacionadas, respectivamente, com a 

elaboração dos questionamentos, a formulação dos problemas matemáticos, a 

elaboração dos modelos matemáticos, a resolução dos problemas matemáticos, a 

interpretação da solução e a comparação do modelo com a realidade. 

c) Na fase final de apresentação da modelagem e entrega do relatório final desenvolvam-se 

as etapas 9 e 10, que estão relacionadas, respectivamente, com a entrega do relatório e a 

defesa do tema e a avaliação do processo de Modelagem. 

O QUADRO 01 mostra a relação entre as três fases e as dez etapas do 

desenvolvimento da Modelagem Matemática em sala de aula. 
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QUADRO 01: Relacionamento entre as três fases e as dez etapas do desenvolvimento da 

Modelagem Matemática em sala de aula 

 

Fases da Modelagem Etapas da Modelagem 

a) Fase Inicial: Preparação da 

Modelagem 

1 Escolha do Tema 

2 Pesquisa sobre o Tema 

 

 

 

b) Fase Intermediária: Desenvolvimento 

da Modelagem e Elaboração de 

Modelos 

3 Elaboração do Questionamento 

4 Formulação dos Problemas 

Matemáticos 

5 Elaboração dos Modelos 

Matemáticos 

6 Resolução dos Problemas 

Matemáticos 

7 Interpretação da Solução 

8 Comparação do Modelo com a 

Realidade 

c) Fase Final: Apresentação da 

Modelagem e Entrega do Relatório 

Final 

9 Relatório e Defesa do Tema 

10 Avaliação 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

1.5 Projetos de Modelagem Matemática 

 

Nas últimas duas décadas, o trabalho com projetos tem se intensificado na área 

educacional, pois tem abordado as dificuldades que ocorrem no processo de ensino e 

aprendizagem em Matemática. Assim, os resultados satisfatórios obtidos com o 

desenvolvimento desse trabalho têm modificado as ações pedagógicas dos professores em 

sala de aula (RIPARDO; OLIVEIRA; SILVA, 2009). De acordo com esse contexto, o 

projeto de trabalho educacional pode ser considerado como um 

 

[...] empreendimento de duração finita, com objetivos claramente definidos 

em função de problemas, oportunidades, necessidades, desafios ou 

interesses de um sistema educacional, de um educador ou grupo de 

educadores, com a finalidade de planejar, coordenar e executar ações 

voltadas para a melhoria de processos educativos e de formação humana, 

em seus diferentes níveis e contexto (MOURA; BARBOSA, 2007, p. 23). 

 

Os projetos de trabalho educacionais são desenvolvidos pelos alunos sob a 

coordenação dos professores. Esses projetos têm como objetivo a melhoria do processo de 

ensino e aprendizagem de conteúdos específicos de uma ou mais disciplinas do currículo 

escolar (RIPARDO; OLIVEIRA; SILVA, 2009). 
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Existem características dos projetos de trabalho educacionais com outras tendências 

de ensino da Matemática, como, por exemplo, a Modelagem, pois, segundo Hernández 

(2000, p. 181), ambos: 

 

 Vão além dos limites curriculares (tanto das áreas como dos 

conteúdos). 

 Implica na realização de atividades práticas. 

 Os temas selecionados são apropriados aos interesses e ao estágio de 

desenvolvimento dos alunos. 

 Realizam-se experiências de primeira mão, como visitas, a presença de 

convidados em sala de aula, etc. 

 Deve ser feito algum tipo de pesquisa.  

 É necessário trabalhar estratégias de busca, organização e estudo de 

diferentes fontes de informação. 

 Implicam atividades individuais, grupais e de classe, em relação às 

diferentes habilidades e conceitos que são apreendidos. 
 

Atualmente, os projetos de modelagem matemática são utilizados sob o 

gerenciamento de duas concepções metodológicas diferenciadas. Uma dessas concepções 

privilegia o processo da elaboração e validação dos modelos matemáticos, enquanto a 

outra destaca os meios para a obtenção, privilegiando o ambiente de aprendizagem 

(RANGEL, 2011). 

Em concordância com essas concepções, os conteúdos matemáticos podem ser 

trabalhados exclusivamente para a elaboração de modelos matemáticos ou para a obtenção 

de produtos por meio dos quais se possa observar a sua relação com o processo de 

construção de modelos matemáticos (RIPARDO et al., 2009). Por exemplo, o QUADRO 

02 mostra os conteúdos matemáticos que os participantes deste estudo mencionaram nos 

fóruns para utilização na elaboração dos modelos. 
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QUADRO 02: Conteúdos matemáticos mencionados pelos participantes 

Conteúdo Matemático Frequência 

Análise combinatória e probabilidade 15 

Conceitos matemáticos (coeficiente, constante, domínio e imagem) 25 

Conteúdos matemáticos  diversos 41 

Equações (primeiro grau, segundo grau, diferencial, exponencial) 19 

Sistemas de equações 14 

Estatística 18 

Funções (primeiro grau, segundo grau, exponencial) 26 

Geometria plana e espacial 21 

Operações matemáticas 35 

Padrões  16 

Porcentagem 17 

Progressões 16 

Representação gráfica 63 

Somatória 15 

Tabelas 20 

Trigonometria 16 

Variáveis 20 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

 

Assim, a elaboração dos modelos pode ser utilizada como um processo de geração 

de discussões que possibilitam a reflexão sobre a presença da Matemática na sociedade, 

que visa auxiliar os alunos na análise do papel desse conhecimento nas práticas sociais 

(BARBOSA, 2003). 

Para facilitar a implementação das concepções metodológicas dos projetos de 

modelagem, existem cinco etapas que direcionam o desenvolvimento de um projeto de 

trabalho educacional (MOURA; BARBOSA, 2007): 

1) Inicialização: desenvolvimento da visão geral do projeto. 

2) Planejamento: definição de objetivos, resultados esperados, recursos e prazos. 

3) Execução: organização, coordenação e direção de equipes. 

4) Controle: acompanhamento de execução. 

5) Encerramento: avaliação. 

Nesse direcionamento, o QUADRO 3 mostra o comparativo entre as cinco fases de 

elaboração de projetos de trabalhos educacionais propostas por Moura e Barbosa (2007) 

com as três) fases do desenvolvimento da Modelagem Matemática apresentadas por Rosa 

(2005). Pode-se observar também as semelhanças entre as fases da estruturação de um 

projeto de trabalho educacional e as do processo desenvolvido pela Modelagem 

Matemática. 
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QUADRO 03: Comparativo entre as fases de elaboração de projetos de trabalho e da 

Modelagem Matemática 

 

Projetos de Trabalho Educacionais Modelagem Matemática 

1 Inicialização 

Desenvolvimento da visão geral do 

projeto. 

Identificação e definição do 

problema. 

Definição do que o projeto vai 

realizar e a sua abrangência. 

1 Fase Inicial: Preparação da 

Modelagem 

Explicação da dinâmica do processo. 

Escolha de tema pelos alunos ou tema 

sugerido pelos professores. 

2 Planejamento 

Definição de objetivos, resultados 

esperados, recursos e prazos. 

Descrição das atividades e tarefas 

necessárias ao desenvolvimento do 

projeto. 

Refinamento e detalhamento 

criterioso do projeto. 

2 Fase Intermediária: Desenvolvimento 

da Modelagem e Elaboração de 

Modelos 

Informação sobre o tipo de pesquisa a 

ser realizada. 

 

Indicação das referências bibliográficas. 

Estudo do material bibliográfico. 

Coleta de dados e informações sobre o 

tema. 

 

Realização de visitas a diferentes locais. 

Entrevistas com profissionais da área. 

Formulação, resolução e análise dos 

modelos matemáticos. 

 

Revisão dos modelos matemáticos, se 

necessário. 

 

Interpretação e validação das respostas 

obtidas pelos modelos. 

 

3 Execução 

Organização, coordenação e direção 

de equipes. 

Organização do trabalho em equipes. 

Resolução de conflitos e problemas. 

Garantia de acesso aos recursos. 

4 Controle 

Acompanhamento de execução. 

Verificação das atividades para saber 

se ocorrem conforme o plano. 

Redistribuição de atividades e 

medidas de correção, caso haja 

necessidade. 

5 Encerramento 

Avaliação. 

Verificação e análise dos resultados. 

Divulgação dos resultados. 

3 Fase Final: Apresentação da 

Modelagem e Entrega do Relatório 

Final 

Apresentação e defesa do relatório final. 

Entrega do relatório final. 

Fonte: MOURA; BARBOSA, 2007. (Adaptado). 

 

Contudo, apesar de esse quadro apresentar uma determinada ordem para a 

realização das atividades de modelagem, na prática, as etapas propostas nesse processo 

nem sempre apresentam uma linearidade no decorrer do desenvolvimento dos projetos de 

modelagem em sala de aula. Nesse sentido, é importante enfatizar que, frequentemente, 

essas etapas se justapõem, pois têm como objetivo a análise, a avaliação e a reelaboração 

dos procedimentos necessários para a condução dessas investigações (ROSA, 2005). 

Essas fases visam orientar o desenvolvimento das atividades propostas para os 

alunos em sala de aula. Posteriormente, os resultados obtidos no processo da modelagem 
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devem ser avaliados holisticamente para verificar se os projetos desenvolvidos alcançaram 

os objetivos educacionais propostos para o ensino e aprendizagem em Matemática 

(RIPARDO et al., 2009). 

Dessa maneira, os projetos de modelagem podem ser considerados como 

alternativas pedagógicas que possibilitam que os alunos assimilem as situações-problema 

pesquisadas por meio da utilização de um método que organiza o ensino e a aprendizagem 

(HERNÁNDEZ, 2000). Então, o ensino baseado na compreensão visa à transformação do 

processo de aprendizagem, pois modifica a base da organização da linearidade do currículo 

matemático escolar. 

 

1.6 Perspectivas em Modelagem Matemática 

 

É importante descrever as perspectivas atuais da Modelagem na Educação 

Matemática, pois não existe um entendimento nacional e internacional sobre o processo de 

Modelagem a ser desenvolvido em salas de aula. Nesse direcionamento, Kaiser-Messmer 

(1991) apresentou as perspectivas pragmática e realística, que foram predominantes nas 

discussões internacionais sobre a Modelagem Matemática há duas décadas. 

Nessa concepção, o currículo matemático é direcionado para as aplicações da 

Modelagem na solução de situações-problema presentes na sociedade, sendo que o 

conhecimento matemático é utilizado para estimular o desenvolvimento das habilidades 

necessárias para a resolução de problemas que emergem durante o processo da 

modelagem. 

No entanto, essa perspectiva foi revisada por Kaiser e Sriraman (2006), que a 

denominaram de realística ou aplicada. Essa nova classificação estabelece as relações da 

Modelagem com outras áreas do conhecimento a partir da própria Matemática, pois 

permite que as situações-problema propostas sejam trabalhadas interdisciplinarmente em 

sala de aula (ROSA; REIS; OREY, 2012). 

Então, essa perspectiva tem por base as situações-problema denominadas 

autênticas, que podem ser originárias da indústria ou da ciência. Logo, o seu objetivo é o 

desenvolvimento das habilidades de resolução de problemas aplicados, estando relacionada 

principalmente com os aspectos pragmáticos e utilitários da Matemática (TORTOLA; 

SILVA; ALMEIDA, 2011). 

Por outro lado, com a evolução da Modelagem no cenário nacional e internacional, 

houve o desenvolvimento de outras concepções para a Modelagem Matemática como a 
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epistemológica ou teórica, a educacional, a contextual, a cognitiva e a sociocrítica 

(KAISER; SRIRAMAN, 2006). Nesse direcionamento, é importante descrever brevemente 

essas concepções, que também são denominadas de perspectivas internacionais da 

Modelagem Matemática: 

a) Epistemológica ou Teórica: aborda as situações-problema que são estruturadas com o 

objetivo de aperfeiçoar os conceitos matemáticos por meio do desenvolvimento de 

teorias matemáticas. 

b) Educacional: integra as concepções realística e epistemológica da Modelagem. Assim, a 

perspectiva educacional considera o desenvolvimento da teoria matemática por meio da 

introdução de novos conceitos matemáticos ou pelo desenvolvimento de conceitos 

adquiridos previamente pelos alunos (modelagem conceitual) em concomitância com a 

estruturação e promoção do aprendizado por meio da proposição de situações-problema 

autênticas (modelagem didática). 

c) Contextual: considera a inclusão da Modelagem Matemática na sala de aula com a 

utilização de situações-problema reais, pois visa motivar os alunos para promover a 

aprendizagem. Essa perspectiva está relacionada com a interpretação dos enunciados 

dessas situações, pois tem como objetivo auxiliar os alunos na obtenção de modelos 

matemáticos. 

d) Cognitiva: foi fundamentada na psicologia cognitiva, podendo ser descrita como uma 

meta perspectiva, pois representa o estudo holístico dessa concepção em todas as suas 

manifestações. Assim, nessa perspectiva ocorre a análise e a compreensão dos processos 

cognitivos que são desencadeados durante o trabalho com a Modelagem (objetivos da 

pesquisa). Por outro lado, também promove o desenvolvimento do pensamento 

matemático pela utilização de modelos matemáticos como representações mentais para 

favorecer o desenvolvimento da abstração ou generalização (KAISER; SRIRAMAN, 

2006). Em outras palavras, essa concepção estuda os processos cognitivos dos alunos 

enquanto realizam atividades de Modelagem propostas em sala de aula. 

Das perspectivas internacionais para a Modelagem Matemática, a concepção 

sociocrítica é utilizada com mais ênfase na fundamentação teórica desse estudo, pois 

prioriza o pensamento crítico e reflexivo sobre o papel e a natureza dos modelos, bem 

como a função da Matemática na sociedade contemporânea. Nesse sentido, como as 

demais perspectivas da Modelagem não são excludentes, essas concepções também são 

utilizadas juntamente com a perspectiva sociocrítica, que procura auxiliar a formação de 
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alunos autônomos e aptos para exercerem a cidadania (TORTOLA; SILVA; ALMEIDA, 

2011).  

Diante disso, a utilização da perspectiva sociocrítica da Modelagem procura 

elaborar atividades de Modelagem que têm por objetivo oportunizar a exploração do papel 

que os modelos matemáticos desempenham na sociedade contemporânea (BARBOSA, 

2006). Assim, essas atividades podem potencializar a reflexão crítica sobre a Matemática, 

a Modelagem e o seu significado social (ROSA; OREY, 2007). Então, essa perspectiva: 

 

[...] enfatiza o papel da matemática na sociedade e reivindica a 

necessidade de encorajar o pensamento crítico sobre o papel da 

matemática na sociedade, sobre o papel e a natureza dos modelos 

matemáticos e sobre a função da modelagem matemática na sociedade.
6
 

(KAISER; SRIRAMAN, 2006, p. 306, tradução da professora-

pesquisadora). 

 

Um dos principais objetivos dessa perspectiva é fornecer as ferramentas adequadas 

para que os alunos possam agir, modificar, alterar e transformar a realidade, auxiliando-os 

a entenderem e moldarem a sociedade de acordo com as próprias necessidades. Esse 

processo visa desenvolver a criticidade dos alunos por meio de discussões sobre temas 

relacionados com a economia, o meio ambiente e a política. Essa perspectiva procura 

promover o conhecimento reflexivo sobre a natureza dos modelos e os critérios utilizados 

em sua construção, aplicação e avaliação (ROSA; REIS; OREY, 2012) por meio da 

elaboração de atividades curriculares contextualizadas. 

Essas atividades que são desencadeadas na condução do processo da modelagem 

matemática podem contribuir para desafiar a ideologia da certeza por meio do estudo de 

situações-problema que auxiliam os alunos a desafiarem a noção da neutralidade da 

Matemática. Nesse sentido, com o desenvolvimento da Modelagem, eles podem perceber 

que os modelos matemáticos não são neutros, pois dependem do contexto sociocultural no 

qual são produzidos e também das maneiras como são utilizados na sociedade. Essa 

abordagem promove o enfraquecimento da percepção de que a Matemática é considerada 

como uma descrição pura da realidade (BARBOSA, 2006). 

Dessa maneira, é importante que o trabalho com a Modelagem promova discussões 

críticas e reflexivas sobre questões relacionadas com a utilização da Matemática na 

sociedade, com a ideologia da certeza e com o poder formatador na Matemática, que é 

                                                 
6
 […] emphasizes the role of mathematics in society and claims the necessity to support critical thinking 

about the role of mathematics in society, about the role and nature of mathematical models and function of 

mathematical modelling in society. 
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empregado para formatar a sociedade por meio da elaboração dos modelos matemáticos 

(ARAÚJO, 2009). 

Portanto, as atividades promovidas pela Modelagem Matemática podem contribuir 

para que os alunos adquiram competências para potencializar a sua intervenção nos debates 

e nas tomadas de decisões que envolvam as aplicações da Matemática (BARBOSA, 2006) 

e para solucionar os problemas enfrentados no cotidiano. 

 

1.7 Dimensão Crítica e Reflexiva da Modelagem Matemática 

 

A Modelagem Matemática Crítica tem como característica principal enfatizar o 

desenvolvimento do processo de análise crítica dos alunos com relação às situações-

problema enfrentadas no cotidiano. Nesse procedimento, os alunos são o centro do 

processo de ensino e aprendizagem em Matemática, pois as experiências vivenciadas no 

próprio ambiente os auxiliam no desenvolvimento da reflexão crítica sobre os modelos 

elaborados (ROSA; OREY, 2003). 

Assim, ao assumirem uma postura reflexiva em relação aos problemas enfrentados 

diariamente, os alunos podem desenvolver condições de avaliar e tomar decisões para 

responderem por suas próprias ações. Essa abordagem pode ser considerada como uma 

transformação racional, pois envolve a análise crítica e reflexiva dos fenômenos social, 

político, econômico, ambiental e cultural (ROSA; OREY, 2007). 

Dessa maneira, o aprendizado é desencadeado de acordo com o propósito dos 

alunos, que possuem capacidades diferenciadas para agir, reagir, refletir e alterar esses 

ambientes, transformando-os estrategicamente por meio da utilização de atividades 

matemáticas curriculares baseadas na abordagem crítica e reflexiva da Modelagem 

(ROSA; OREY, 2007). Essas atividades podem ser consideradas como um meio para o 

desenvolvimento de indagações e questionamentos de situações-problema enfrentadas no 

cotidiano com a utilização de métodos matemáticos. 

Essa abordagem, portanto, enfatiza a Matemática como um instrumento para o 

questionamento dos problemas que ocorrem no cotidiano (BARBOSA, 2006) e, por isso, 

existe a necessidade de que se discutam as condições básicas para a aquisição do 

conhecimento para possibilitar que os alunos possam se posicionar de uma maneira crítica 

e reflexiva em relação aos problemas que enfrentam cotidianamente e às desigualdades 

sociais, possibilitando uma participação ativa na sociedade (SKOVSMOSE, 2001). 
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De acordo com esse contexto, o processo de Modelagem Matemática Crítica e 

Reflexiva possibilita a análise, a reflexão, a explicação, o entendimento, a compreensão e a 

transformação de situações-problema cotidianas, que estão presentes no contexto 

sociocultural no qual os alunos estão inseridos (ROSA; REIS; OREY, 2012). Diante dessa 

perspectiva, “o mundo constrói-se em um processo cognitivo epistemologicamente 

transacional, através das interações sujeito/palavra/objeto” (VERGANI, 2007, p. 29) com 

esse contexto. 

Existe, portanto, a necessidade de enfatizar um processo de ensino e aprendizagem 

direcionado para a eficiência sociocrítica que tem como objetivo preparar os alunos para 

uma participação ativa na sociedade, bem como para o exercício da cidadania.  Logo, a 

eficiência sociocrítica busca capacitar os alunos para resolver os problemas enfrentados 

diariamente, capacitando-os para transformá-los em cidadãos flexíveis, adaptáveis, 

reflexivos, críticos e criativos (ROSA; OREY, 2007). Esse contexto contribui para a 

formação da cidadania dos alunos por meio de 

 

[...] reflexões que decorrem do compartilhamento do conhecimento 

resultante do processo de aprendizagem baseado na Modelagem, 

em algum contexto (social, político, econômico, educacional, da 

escola, da própria sala de aula, etc.) que tenham alguma relação 

com os atores envolvidos e que possa, de alguma forma, contribuir 

para a formação da sua cidadania (JACOBINI; WODEWOTZKI, 

2007, p. 3-4). 

 

Nesse sentido, a perspectiva sociocrítica da Modelagem promove o 

desenvolvimento da criticidade dos alunos tornando-os capazes de refletir sobre os 

conteúdos curriculares por meio de discussões sobre a contextualização matemática de 

situações-problema enfrentadas no cotidiano (ARAÚJO, 2009). Contudo, para atingir esse 

objetivo, existe a necessidade de um ambiente de aprendizagem que ofereça condições 

para que os alunos possam dialogar e analisar os conteúdos curriculares, engajando-os em 

um processo de ensino e aprendizagem relevante (ROSA; OREY, 2007). 

Esse ambiente promove o desenvolvimento da compreensão do “natural e artificial, 

intelectual e emocional, psíquico e cognitivo, que é a realidade de ideias abstratas [...], 

[sendo que] o equilíbrio ambiental merece e deve ser uma preocupação especial dos 

educadores de ciências” (D’AMBROSIO, 1998, p. 62). Dessa maneira, esse equilíbrio 

ambiental pode ser alcançado por meio do entendimento e da compreensão do ciclo do 

conhecimento (D’AMBROSIO, 1998). Com o desenvolvimento desse ciclo, o 
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conhecimento pode ser considerado como o elo entre a realidade que informa e a ação que 

o modifica.  

A FIG. 08 mostra o ciclo dambrosiano (ROSA; OREY, 2006) do conhecimento, 

que é baseado na realidade, no indivíduo, na ação e na realidade. 

 

FIGURA 08: Ciclo dambrosiano do conhecimento 

 
Fonte: D’AMBROSIO, 1998, p. 53. 

 

Como foi mencionado, no ciclo dambrosiano, o comportamento é o elo entre a 

realidade, que informa, e a ação, que o modifica. Assim, o conhecimento é gerado por essa 

ação, que é a capacidade de explicar, de lidar, de manejar e de entender a realidade 

(D’AMBROSIO, 2009). 

De acordo com esse ciclo, um papel importante dos professores é intervir no 

desenvolvimento dos alunos com o “objetivo maior [de] aprimorar [as] práticas e [as] 

reflexões e [os] instrumentos de crítica” (D’AMBROSIO, 2009, p. 81) e reflexão para que 

possam propor atividades matemáticas curriculares capazes de desenvolver essas 

capacidades nos alunos (ROSA, 2010). Essa abordagem possibilita a aquisição das ideias, 

noções, procedimentos e práticas matemáticas que pode ser desencadeada por meio do 

desenvolvimento do ciclo dambrosiano do conhecimento (ROSA; OREY, 2006). 

A FIG. 09 mostra o desenvolvimento do ciclo dambrosiano de conhecimento, que é 

uma “ação que envolve a percepção da realidade através dos sentidos e da memória, que 

envolve a execução de ações através de estratégias e modelos, e que causa modificações da 

realidade através da introdução na realidade de objetos, coisas ou ideias” (D’AMBROSIO, 

1998, p. 62). 
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FIGURA 09: Desenvolvimento do ciclo dambrosiano do conhecimento 

 

 
Fonte: D’AMBROSIO, 2009, p. 38. 

 

Assim, a implantação e implementação da abordagem crítica e reflexiva da 

Modelagem Matemática são fundamentais para que os alunos possam entender o 

desenvolvimento do ciclo do conhecimento de uma maneira holística (ROSA; OREY, 

2007). 

O desenvolvimento do Ciclo Dambrosiano do conhecimento é essencial para a 

compreensão e a análise das situações-problema enfrentadas pelos alunos em seu 

cotidiano, especialmente para o entendimento do processo da elaboração crítica e reflexiva 

dos modelos matemáticos, que são representações aproximadas dos fenômenos presentes 

no cotidiano. Nesse processo, o conhecimento dos alunos é desencadeado e valorizado 

(ROSA; OREY, 2006). 
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De acordo com essa abordagem, Rosa e Orey (2007) afirmam que existe a 

necessidade de que os professores elaborem atividades de modelagem que relacionem o 

currículo matemático com os fenômenos presentes no cotidiano. Nessa perspectiva 

pedagógica, é importante que os professores permitam que os alunos selecionem os 

problemas que serão estudados a fim de que possam refletir sobre os conteúdos 

matemáticos para que desenvolvam a criticidade para entender, atuar e transformar uma 

determinada situação-problema. 

 

1.8 Ensino a Distância 

 

O ensino a distância é promovido por meio da utilização de novas tecnologias, 

principalmente da tecnologia da informação e comunicação com o emprego de 

computadores conectados à internet. Consiste em uma modalidade educacional que pode 

ser totalmente a distância ou com alguns momentos presenciais e que possibilita a 

participação de alunos que antes não teriam chance de continuar os seus estudos na 

Educação Básica, na Superior e em outros cursos. 

Nessa modalidade de ensino também ocorre a socialização das informações entre os 

professores, alunos e tutores presenciais e a distância. Diante disso, Litwin (2001 apud 

ALVES, 2011, p. 84) afirma que: 

 

O desenvolvimento dessa modalidade proporcionou a implantação e 

implementação de projetos educacionais mais diversos e para as mais 

complexas situações, tais como: cursos profissionalizantes, capacitação 

para o trabalho ou divulgação científica, campanhas de alfabetização e 

também estudos formais em todos os níveis e campos do sistema edu-

cacional.  
 

De acordo com esse contexto, o Decreto nº 5.622 de 19 de dezembro de 2005 

(BRASIL, 2005), em seu primeiro artigo conceitua a educação a distância da seguinte 

forma: 

 

[...] modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 

processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 

tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 

desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos.  

 

Esse decreto também regulamenta, em seu parágrafo primeiro, a administração e a 

estrutura organizacional da Educação a Distância. Nesse direcionamento, existe a 
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obrigatoriedade de momentos presenciais para as avaliações, para os estágios obrigatórios 

e para a defesa de trabalhos de conclusão de curso, quando previstos na legislação 

pertinente, e também para as atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o 

caso (BRASIL, 2005). 

Em seu segundo artigo, esse documento regulamenta a oferta dos cursos a distância 

na educação básica, nos termos do artigo 30; na educação de jovens e adultos, nos termos 

do artigo 37 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; na educação especial, respeitadas 

as especificidades legais pertinentes, e na educação profissional, abrangendo os cursos e 

programas técnicos, de nível médio e tecnológicos, de nível superior. Com relação à 

educação superior, a oferta abrange os cursos e programas sequenciais, de graduação, de 

especialização, de mestrado e de doutorado (BRASIL, 2005). 

Por outro lado, a conceituação da Educação a Distância pode ser considerada como 

um processo evolutivo, que se iniciou no final do século XX com uma abordagem na 

separação física e geográfica, sendo que culminou com o processo de comunicação 

influenciado pelas tecnologias da informação e comunicação (FARIA; SALVADORI, 

2010). Nesse sentido, a Educação a distância é o processo de ensino e aprendizagem, 

mediado por tecnologias, por meio das quais os professores, alunos e tutores estão 

separados espacial e/ou temporalmente. Nesse processo, os professores, alunos e tutores 

não estão normalmente juntos, fisicamente, podendo estar conectados, interligados por 

tecnologias, principalmente, a internet (MORAN, 2002). 

 

1.8.1 Evolução da Educação a Distância 

 

Existe uma impossibilidade de se identificar quando começaram os primeiros 

interesses com relação à educação a distância no mundo. Uma breve pesquisa por indícios 

das primeiras experiências com relação à educação a distância permite verificar que muitos 

trabalhos convergem para as mesmas informações. Por exemplo, uma experiência com o 

ensino a distância pode estar relacionada com a divulgação das Epístolas de São Paulo, que 

podem ser consideradas como um conjunto de cartas escritas pelo apóstolo Paulo com o 

intuito de aconselhar o povo por meio das doutrinas cristãs (GOUVÊA; OLIVEIRA, 

2006). 

Nesse direcionamento, podem-se estabelecer alguns marcos históricos que 

contribuíram para o desenvolvimento mais sistematizado dessa modalidade de ensino a 

partir do século XVIII. Assim, em 1728, foi anunciado o oferecimento de um curso pela 
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Gazeta de Boston com materiais específicos para o ensino e a aprendizagem de taquigrafia 

por correspondência. Esse fato pode ser considerado como o marco inicial do ensino a 

distância (ALVES, 2011). 

Continuando essa trajetória, no decorrer do século XIX, houve um destaque para o 

oferecimento de cursos a distância por correspondência, principalmente na Europa e nos 

Estados Unidos. Contudo, ressalta-se que, na primeira metade desse século, ocorreu a 

inauguração de algumas escolas que ofereciam cursos a distância, como, por exemplo, o 

Instituto Líber Hermondes, na Suécia, que atendeu mais de 150 mil alunos. Na segunda 

metade do século XIX, verifica-se um desenvolvimento mais intenso com relação à 

formação de professores mediante o ensino a distância, como, por exemplo, a preparação 

docente oferecida pela Universidade de Chicago a partir de 1892 (ALVES, 2011; 

GOUVÊA; OLIVEIRA, 2006). 

Na primeira metade do século XX, em 1922, surgiram, na União Soviética, os 

cursos por correspondência.  Contudo, as cinco primeiras décadas desse século foram 

caracterizadas pelo surgimento dos programas escolares via rádio como no Japão em 1935. 

A segunda metade desse século foi marcada pelo início da transmissão de programas 

educativos pela televisão, como aqueles promovidos pelo Chicago TV College, nos 

Estados Unidos, a partir de 1956. Esse fato influenciou outras universidades a adotarem a 

televisão como um instrumento de ensino. Nesse período também há a criação de várias 

universidades abertas, como a Universidade Aberta Britânica em 1971 (ALVES, 2011). 

Atualmente a educação a distância faz-se presente em todos os continentes, 

atendendo a um contingente considerável da população mundial, sendo notório o 

crescimento mundial dessa modalidade de ensino. 

 

Os formatos apresentados para viabilização da EAD variam quanto ao 

grau de presencialidade, nível de interatividade, tipos de recursos 

instrucionais utilizados, âmbito de atuação e escala de abrangência. 

Experiências como a da Open University do Reino Unido, Korea 

National Open University da Coréia, da Universidad Nacional de 

Educación a Distancia da Espanha, e da Universidade Aberta de Portugal, 

dentre tantas outras, serviram de referência para as iniciativas em EAD 

que passaram a ser concebidas e ofertadas por instituições públicas e 

privadas nos cinco continentes (VIDAL; MAIA, 2010, p. 14). 

 

Dessa maneira, é importante ressaltar que o ensino a distância oportuniza o acesso 

ao ensino superior de qualidade por meio de material didático em áudio, videotexto 

interativo, tecnologias e videoconferências aos indivíduos menos favorecidos e àqueles 
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que, por falta de tempo ou condições financeiras, não puderam frequentar escola no tempo 

totalmente presencial (ALVES, 2011). 

 

1.8.2 Evolução da Educação a Distância no Brasil 

 

Alguns casos isolados mostram indícios sobre o início da educação a distância no 

Brasil de uma maneira pouco sistematizada. Contudo, as primeiras experiências com essa 

modalidade de ensino podem ter se iniciado no século XX. Assim, na primeira metade 

desse século, há o surgimento do curso de datilografia por correspondência a partir de 1904 

e a oferta de cursos de língua estrangeira e radiotelegrafia via rádio a partir da década de 

20. Em 1939, surge em São Paulo o Instituto Monitor que foi o primeiro a oferecer 

sistematicamente cursos profissionalizantes a distância por correspondência. Em 1947 é 

criada a Universidade do Ar para o oferecimento de cursos radiofônicos, que funcionou até 

1961 (ALVES, 2011). 

Na segunda metade do século XX, o ensino a distância no Brasil é caracterizado 

principalmente pelo oferecimento de cursos via correspondência, rádio e televisão, como, 

por exemplo, o Projeto Minerva, instituído em 1970. 

 

[...] surge o Projeto Minerva, um convênio entre o Ministério da 

Educação, a Fundação Padre Landell de Moura e Fundação Padre 

Anchieta, cuja meta era a utilização do rádio para a educação e a inclusão 

social de adultos. O projeto foi mantido até o início da década de 1980 

(ALVES, 2011, p. 88). 

 

Seguindo nessa direção, no ano de 1976 é criado o Sistema Nacional de 

Teleducação com cursos oferecidos com a utilização de material institucional, sendo que, 

no ano de 1979, a Universidade de Brasília foi pioneira na oferta de Ensino a Distância 

com a veiculação de cursos em jornais e revistas. Porém, foi a partir de 1990 que emergiu 

um interesse constante pela modalidade a distância, conforme afirma Vidal e Maia (2010, 

p. 15). 

 

A partir dos anos 1990 a educação a distância começa a ser concebida 

num contexto mais amplo dos Projetos Pedagógicos Nacionais ganhando 

mais espaço no cenário educacional, sendo os primeiros grandes projetos 

relacionados com a televisão. Em 1996, pela primeira vez, a EAD é 

incluída na legislação educacional, com a nova LDB reconhecendo a 

educação a distância como uma modalidade de educação no artigo 80 da 

referida lei. 
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De acordo com essa asserção, em 1996 surgiu oficialmente a Educação a Distância 

no Brasil com bases legais constantes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

n° 9.394. Continuando com essa evolução histórica, no ano 2000 institui-se a Rede de 

Educação Superior a Distância – UniRede –, que é um consórcio que reúne atualmente 70 

instituições públicas do Brasil comprometidas com a democratização do acesso à Educação 

a Distância.  

Nesse contexto, ressalta-se que: 

 

De 1994 a 2009 a história da EAD no Brasil registra avanços 

significativos e de forma acelerada, chegando a compensar o lento ritmo 

com que caminhou na segunda metade do século XX em relação a outros 

países que criaram seus sistemas de EAD. Importante destacar que nesses 

15 anos o país conseguiu estabelecer a base legal que orienta esta 

modalidade de ensino, criou mecanismos para a certificação de 

instituições que trabalham com educação a distância, analisou propostas e 

emitiu autorização de cursos, estimulou o desenvolvimento de pesquisas 

que vieram a produzir modelos pedagógicos e tecnológicos que levaram à 

consolidação da EAD no país (VIDAL; MAIA, 2010, p. 16). 

 

Na primeira década do século XXI iniciou-se um fortalecimento nas bases legais 

que amparam a Educação a Distância com a promulgação do Decreto n° 5.773, de 09 de 

maio de 2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e 

avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e 

sequenciais no sistema federal de ensino, incluindo os da modalidade a distância (BRASIL, 

2006). Atualmente, a política pública da educação da Universidade Aberta do Brasil 

(UAB) procura estimular “[...] a integração de um sistema nacional de educação superior, 

formado por instituições públicas de ensino superior, em parceria com estados e 

municípios brasileiros, utilizando a EaD para veiculação dos conteúdos dos diversos 

cursos” (MIRANDA, 2008, p. 9). 

Assim, a Educação a Distância no Brasil está em ritmo crescente, atendendo a uma 

parcela considerável da população brasileira. Reforçando esse fato, Alonso (2013) cita que, 

em 2001, o sistema UAB matriculou 5.359 alunos, sendo que, uma década depois, em 

2010, atendia 930.179 alunos matriculados em seus diversos cursos. 

Atualmente, a Educação a Distância tem se desenvolvido consideravelmente com o 

apoio das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), como, por exemplo, a 

utilização das videoaulas, web e videoconferências, youtube e dispositivos móveis.  



58 
 

Então, esse sistema de ensino consiste em uma modalidade educacional que 

democratiza o acesso à educação superior, pois, em cada semestre letivo, novos cursos são 

oferecidos, bem como novas instituições públicas de ensino superior e novos polos são 

agregados ao sistema UAB. 

 

1.8.3 A Educação a Distância e o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

 

É importante ressaltar que nas últimas duas décadas houve o crescimento pela 

busca das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), pois a intenção é a melhoria 

da prestação de serviços para o bom atendimento aos seus usuários. Essa é uma 

preocupação constante na Educação a Distância (EaD), que também utiliza os recursos 

tecnológicos para o oferecimento de cursos nessa modalidade para que o conhecimento 

seja adquirido com mais facilidade. 

De acordo com esse entendimento, os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) 

foram criados juntamente com as suas plataformas para fornecerem o suporte necessário 

para o desenvolvimento da Educação a Distância.  

 

Para integrar múltiplas mídias, softwares e recursos, propiciar interações 

de educadores com educandos, bem como entre pessoas e objetos de 

conhecimento, no ambiente da internet, diferentes soluções de sistemas 

de processamento foram desenvolvidos, especialmente a partir de 1990, 

na forma de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs). Como 

exemplos de AVAs, podem ser citados: MOODLE, TelEduc e 

Blackboard. A preocupação em pesquisar AVAs e construir AVAs vem, 

geralmente, de áreas como Educação, Informática e Comunicação 

(KLERING; SCHRÖEDER, 2011, p. 43). 

 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem são um conjunto de recursos tecnológicos 

disponíveis na internet, sendo um local virtual por meio do qual são disponibilizados 

diferentes recursos tecnológicos que permitem o acesso a um determinado curso ou 

disciplina, que cria um contexto educacional que possibilita a interação entre os alunos, 

professores e tutores envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. 

O principal objetivo desse ambiente é ser um espaço de construção do 

conhecimento, por meio do desenvolvimento de atividades educativas, mediadas pela 

utilização dos recursos tecnológicos, que valorizem a interação e o trabalho colaborativo 

entre os participantes desse processo (TAVARES, 2009). 
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De acordo com o Decreto-Lei n° 2.494, de 10/2/1998, a Educação a Distância 

(EAD) é considerada como uma modalidade de ensino que possibilita a aprendizagem por 

meio da mediação de recursos didáticos que são sistematicamente organizados. Nas 

últimas duas décadas, o cenário atual da EAD está se transformando a partir de um 

contexto de mudanças de valores, em que a diversidade cultural é presente, tendo uma 

função importante na contextualização de saberes e de conhecimentos, assumindo um 

papel importante na sociedade, pois gera uma necessidade de comunicação e informação 

sem fronteiras. 

Existem vários conceitos de AVA, como, por exemplo: a) um local virtual que 

utiliza plataformas especialmente planejadas para abrigar cursos e disciplinas e b) um 

conjunto de elementos tecnológicos disponíveis na internet, que disponibiliza ferramentas 

que permitem que os usuários acessem um determinado curso ou disciplina. Esses 

ambientes também possibilitam a interação entre todos os envolvidos no processo 

(professores, alunos e tutores), o acompanhamento dos alunos e a realização de atividades 

de aprendizagem por meio de processos colaborativos (SANTOS JUNIOR, 2011).  

Os principais componentes desses ambientes incluem sistemas que podem 

organizar conteúdos, acompanhar atividades e, fornecer aos alunos suporte on-line e 

comunicação eletrônica. Contudo, o Ambiente Virtual de Aprendizagem pode ser 

considerado como um 

 

[...] espaço fecundo de significação onde seres humanos e objetos 

técnicos interagem potencializando assim, a construção de 

conhecimentos, logo a aprendizagem. Então todo ambiente virtual é um 

ambiente de aprendizagem? Se entendermos aprendizagem como um 

processo sócio-técnico onde os sujeitos interagem na e pela cultura sendo 

esta um campo de luta, poder, diferença e significação, espaço para 

construção de saberes e conhecimento, então podemos afirmar que sim 

(SANTOS, 2003, p. 2). 

 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) apresentam-se como locais de 

aprendizagem que, associados a diversos elementos tecnológicos, propiciam a interação 

dos professores, alunos, tutores e materiais pedagógicos no desenvolvimento do processo 

de ensino e aprendizagem (COSTA; LIMA, [ca. 2011]). No tópico referente à educação a 

distância foi discutida a possibilidade da continuidade dos estudos nessa modalidade. 

Nesse direcionamento, o estudo conduzido por Pelli (2014) mostra a possibilidade da 

obtenção de resultados positivos no processo de ensino e aprendizagem na modalidade a 

distância. 



60 
 

Portanto, várias instituições de ensino criaram seus cursos a distância em nível 

médio, superior e pós e, como suporte tecnológico para facilitar o oferecimento de um 

ensino de qualidade, adotaram os recursos disponíveis nos Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem, que se têm mostrado eficientes frente à tarefa da aprendizagem. 

 

Essas salas de aula virtual podem encurtar distância, estabelecer vínculos 

de interação e integração, permitir o diálogo, possibilitar a discussão e o 

levantamento de questões concernentes ao conteúdo, ou até mesmo 

conversas informais. Nesse ambiente, os alunos encontram-se, tiram 

dúvidas, postam tarefas, emitem opiniões, criticam, elogiam e etc. 

(COSTA; LIMA, [ca. 2011], p. 7). 

 

É importante que esses ambientes disponibilizem recursos de interação que 

proporcionem ativamente a interação entre os alunos, professores e tutores, pois somente 

assim ocorrerá efetivamente a troca de informações, oportunizando o desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem (PELLI, 2014, p. 10-13). De acordo com Santos 

(2003), alguns recursos utilizados nesses ambientes são:  

 

 

 

Os chats 

Os chats possibilitam que os participantes se comuniquem em tempo real. 

Nessa modalidade de comunicação todos os participantes podem se 

comunicar com todos que estiverem conectados pelo ambiente virtual de 

aprendizagem. Além de possibilitar uma comunicação todos-todos essa 

interface também permite uma comunicação on-line mais reservada com 

qualquer participante – um-um. 

Os fóruns 

A interface fórum permite o registro e a comunicação de significados por 

todo o coletivo através da tecnologia. Emissão e recepção se imbricam e 

se confundem permitindo que a mensagem circulada seja comentada por 

todos os sujeitos do processo de comunicação. A inteligência coletiva é 

alimentada pela conexão da própria comunidade na colaboração todos-

todos. 

Listas de discussão 

As listas de discussão têm quase as mesmas características do fórum, é 

utilizada para a comunicação assíncrona onde todos podem se comunicar 

com todos. A grande diferença é que as mensagens são socializadas no 

formato do correio eletrônico, não requerendo do usuário o acesso a um 

ambiente específico no ciberespaço para o envio e recebimento das 

mesmas. 

Os blogs 

Por conta da facilidade de acesso e apropriação de interfaces no 

ciberespaço, muitas ações individuais e sociais vêm se transformando. O 

diarismo on-line é um desses movimentos. Muitos sujeitos estão 

contemporaneamente publicizando suas identidades no ciberespaço, o 

que antes era apenas restrito ao espaço atômico dos diários pessoais hoje 

é socializado para o mundo inteiro através de interfaces digitais chamadas 
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blogs. Através dos blogs os sujeitos podem editar e atualizar mensagens 

no formato hipertextual. 

 

De posse desses instrumentos os professores, tutores e alunos devem utilizá-los da 

melhor maneira a fim de extrair o máximo de aproveitamento da disciplina ou do curso, 

sendo, segundo Costa e Lima ([ca. 2011], p. 8), importante que os professores atuem como 

mediadores do processo ensino-aprendizagem. 

 

[...] é mediando pedagogicamente que ele instiga o pensar, o despertar da 

consciência, a abertura para o diálogo, para explanação de ideias 

possibilitando um repensar das atitudes e a compreensão dos significados 

culturais à medida que ocorre a abertura dos diversos espaços sociais. 

Para isso, é necessário rever os métodos educacionais auxiliando o 

discente na construção do conhecimento a partir do que já traz da sua 

vida cotidiana. 

 

Nesse contexto, os Ambientes Virtuais de Aprendizagem podem se tornar 

instrumentos capazes de garantir a aprendizagem, tendo como objetivos claros a sua 

utilização nas instituições de ensino que oferecem educação na modalidade a distância. 

Destaca-se a investigação de AVAs diversos, apontando ferramentas, facilidades e/ou as 

potencialidades tecnológicas e educacionais, enfatizando o seu potencial para a 

aprendizagem colaborativa, a interação dialógica, a interatividade, a flexibilidade cognitiva 

em torno dos recursos e das atividades educacionais. 

 



62 
 

CAPÍTULO II 

 

DETERMINANDO UMA FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA BASEADA NO 

ESTUDO DE CASO 

 

Este capítulo apresenta a opção metodológica e os procedimentos metodológicos 

utilizados nesta pesquisa para a coleta, a análise e a interpretação dos dados. Para isso, a 

professora-pesquisadora optou por uma pesquisa de cunho qualitativo, que é muito 

requisitado para as investigações em pesquisas educacionais. 

Assim, do ponto de vista da abordagem da problemática deste estudo, esta pesquisa 

tem especificidades qualitativas, pois existe “uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito 

que não pode ser traduzido em números” (SILVA; MENEZES, 2001, p. 20). 

Entre as várias abordagens e métodos qualitativos disponíveis para a utilização em 

pesquisas e investigações em Educação Matemática, a professora-pesquisadora juntamente 

com o seus orientadores optaram pela metodologia do estudo de caso (YIN, 1994).  

Para a condução desta pesquisa, foi realizada uma revisão bibliográfica para o 

levantamento de informações constantes na literatura relacionada com a problemática deste 

estudo. Desse modo, as informações coletadas, que estão relacionadas com o tema desta 

pesquisa, bem como as obtidas de artigos publicados em periódicos, teses e dissertações, 

foram importantes para o seu desenvolvimento, pois contribuíram para a definição das 

principais etapas deste estudo. 

Por outro lado, tendo em vista que o ensino na modalidade a distância depende das 

tecnologias de comunicação e informação para que possa se desenvolver adequadamente, 

entre os instrumentos tecnológicos propostos para essa modalidade de ensino, foram 

utilizadas as ferramentas de interatividade que estão disponibilizadas na plataforma 

Moodle. 

A autorização para a condução desta pesquisa foi concedida pela direção do Centro 

de Educação Aberta e a Distância (Apêndice I), pela coordenação do curso de Licenciatura 

em Matemática (Apêndice II) e também pelo professor que leciona a disciplina EAD512-

Seminário I: Modelagem Matemática (Apêndice III).  

Ressalta-se que o projeto de pesquisa desta dissertação foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da universidade pela qual este estudo foi conduzido, pois atendeu todos 
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os requisitos e exigências desse comitê, conforme Parecer Consubstanciado do CEP, com o 

protocolo nº 1.017.849 de março de 2015. 

 

2.1 Contexto Institucional 

 

Este estudo foi conduzido em uma universidade federal do Estado de Minas Gerais, 

que também oferece os cursos de Licenciatura em Geografia, Matemática e Pedagogia, 

bem como o Bacharelado em Administração Pública, na modalidade a distância. Nessa 

universidade, o Núcleo de Educação Aberta e a Distância (NEAD) foi institucionalizado 

em 12 de abril de 2000, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE). 

Esse conselho instituiu a Pró-Reitoria de Extensão como o órgão responsável pela 

administração e coordenação didática e pedagógica dos programas e projetos direcionados 

para o ensino a distância (EAD). 

Esse contexto possibilitou que, em dezembro de 2003, o NEAD fosse reconhecido 

pelo Conselho Universitário dessa universidade como uma unidade acadêmica, aprovando 

a criação do Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD) (DUTRA, 2011). 

O projeto de implantação do curso de Licenciatura em Matemática, graduação, na 

modalidade a distância, foi aprovado pela Resolução CEPE n° 2.785 em 13 de setembro de 

2005, sendo que a sua oferta se iniciou no segundo semestre de 2007. 

 

2.2 Participantes do Estudo 

 

Os participantes deste estudo foram alunos matriculados em reoferta
7
, que estão em 

dependência na disciplina EAD512 – Seminário I: Modelagem Matemática, que a 

cursaram no primeiro semestre de 2015. O programa curricular dessa disciplina é 

composto por conteúdos que possibilitam o desenvolvimento do processo de Modelagem 

Matemática. 

A condução do trabalho de campo deste estudo foi realizada no Ambiente Virtual 

de Aprendizagem (AVA) com a utilização da plataforma Moodle. 

                                                 
7
A disciplina de reoferta é uma oportunidade oferecida para os alunos cursarem novamente a disciplina. 

Assim, os “alunos que estão em dependência em uma determinada disciplina são matriculados em polos de 

reoferta para facilitar o trabalho pedagógico dos professores, que podem utilizar estratégias diferenciadas 

para melhorar o desempenho desses alunos. Convém ressaltar que, de acordo com regras da UAB, os alunos 

matriculados em disciplinas de reoferta somente possuem a assistência dos tutores a distância e dos 

professores” (PELLI, 2014, p. 69). 
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Inicialmente, essa disciplina foi reofertada para 12 alunos adultos cursando 

períodos distintos, que foram matriculados em polos diversos. Em geral, esses alunos 

fizeram essa disciplina uma ou mais vezes em períodos anteriores. 

O QUADRO 04 mostra a distribuição dos alunos dessa disciplina em cada polo nos 

Estados de Minas Gerais e São Paulo. 

 

QUADRO 04: Distribuição dos alunos por polo 

Polo Quantidade de alunos 

matriculados 

Barão de Cocais, Minas Gerais 01 

Ipatinga, Minas Gerais 05 

João Monlevade, Minas Gerais 02 

São José dos Campos, São Paulo 04 

Total 12 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

Esses alunos foram matriculados em vários polos de reoferta com o objetivo de 

facilitar o trabalho pedagógico dos professores com a utilização de estratégias 

diferenciadas que visam melhorar o seu desempenho acadêmico. 

De acordo com a normatização da Universidade Aberta do Brasil (UAB), os alunos 

em reoferta (dependência) somente possuem a assistência dos tutores a distância e dos 

professores, enquanto os alunos que estão em oferta no período regular também possuem a 

assistência dos tutores presenciais em cada polo. 

É importante ressaltar que, após a segunda semana de aula, oito alunos 

matriculados nessa disciplina foram desligados do curso de Licenciatura em Matemática, 

pois tinham três semestres consecutivos com coeficiente de aproveitamento menor que 3,0 

ou dois semestres consecutivos com reprovação em todas as disciplinas oferecidas nesses 

períodos. 

Dessa maneira, os quatro alunos remanescentes nessa disciplina assinaram o TCLE 

autorizando a sua participação nesta pesquisa para tornarem-se participantes deste estudo.  

O QUADRO 05 mostra a distribuição desses participantes nos polos. 
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QUADRO 05: Distribuição dos participantes por polo 

Polo Quantidade de alunos 

matriculados 

Barão de Cocais, Minas Gerais 00 

Ipatinga, Minas Gerais 01 

João Monlevade, Minas Gerais 02 

São José dos Campos, São Paulo 01 

Total 04 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

Assim, este estudo contou com um participante do gênero masculino, identificado 

por M1, e três participantes do gênero feminino, que foram identificadas por F1, F2 e F3. 

Esses códigos foram utilizados para prevenir os possíveis riscos de identificação dos 

participantes deste estudo. 

 

2.2.1 Descrição dos participantes 

 

Como um conhecimento aprofundado dos sujeitos é importante para a condução de 

pesquisas de natureza qualitativa, existe a necessidade da disponibilização de uma breve 

descrição dos quatro participantes deste estudo. 

 

2.2.1.1  Participante F1 

 

Essa participante é do gênero feminino e tem 32 anos de idade. Depois de cursar o 

ensino médio, ficou 13 anos sem ingressar no ensino superior, tendo, porém, nesse período, 

concluído o curso de Técnico em Química. Nesse sentido, o curso de Licenciatura em 

Matemática é a primeira graduação superior que está cursando. Contudo, ressalta-se que 

essa participante iniciou o curso de Licenciatura em Geografia, sendo transferida para o 

curso de Licenciatura em Matemática. Após a conclusão desse curso, essa participante 

planeja ingressar em um curso de Física ou de Engenharia. 

Para ela não existem dificuldades de locomoção para o Polo de Apoio Presencial no 

qual estuda, pois ele está a uma distância de dois quilômetros de sua residência. Dessa 

maneira, essa participante pode realizar as tarefas e as atividades propostas na plataforma 

sem dificuldades, pois consegue esclarecer as suas dúvidas com os tutores presenciais, 

devido à facilidade para comparecimento ao polo. 

O curso de Licenciatura em Matemática foi escolhido por essa participante por 

causa de seu interesse por esse campo do conhecimento, sendo que possui afinidade com a 
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área de exatas. Essa escolha também se deve ao fato de ela gostar de estudar os conteúdos 

matemáticos, pois, em sua opinião, a Matemática é uma disciplina perfeita, exata e lógica, 

existindo, assim, a possibilidade de se tirarem provas por ser objetiva. 

De acordo com a participante, os conteúdos matemáticos que mais gostava de 

estudar durante o Ensino Fundamental e Médio foram função exponencial e equações, pois 

tinha mais facilidade para aprendê-los. Porém, de acordo com o seu ponto de vista, o 

estudo dos conteúdos matemáticos era desenvolvido sem a utilização de atividades 

exploratórias em sala de aula e não havia a realização de atividades matemáticas 

extraclasse. 

Assim, na época em que ela estudava, os professores de Matemática utilizavam a 

metodologia do quadro e giz e da educação bancária, pois transmitiam passivamente os 

conteúdos matemáticos, depositando-os na cabeça dos alunos. Então, eles somente 

explicavam a matéria por meio de aulas expositivas com avaliações no final da explicação 

dos conteúdos matemáticos estudados. 

Dessa maneira, os professores nunca mostravam a aplicação dos conteúdos 

matemáticos na prática, não exploravam outras estratégias pedagógicas de ensino e 

aprendizagem, como, por exemplo, os jogos e a Modelagem Matemática, e nem 

propunham atividades extraclasse, pois somente estavam preocupados em repassar os 

conhecimentos matemáticos para os alunos. 

Para essa participante, a Modelagem Matemática é um mecanismo que mostra para 

os alunos as aplicações da Matemática, motivando-os no interesse em aprender os 

conteúdos matemáticos. Nesse sentido, a Modelagem pode auxiliar no desenvolvimento da 

criticidade e da reflexão dos alunos, pois traz para dentro da sala de aula a realidade, 

direcionando-os a refletir sobre a natureza da Matemática, que não é composta somente por 

fórmulas e conceitos, e a reconhecer a sua utilização na sociedade de maneira crítica.  

Nesse contexto, essa participante argumenta que, para ser crítico de uma maneira 

construtiva, os alunos devem saber como analisar e tirar conclusões, não aceitar respostas 

prontas e discuti-las, pois assim podem pensar, analisar e concluir sobre todos os aspectos 

de uma situação de uma maneira reflexiva. 

Nesse direcionamento, para ela esse processo conduz os alunos à aprendizagem 

significativa dos conteúdos matemáticos, pois existe a necessidade de compreendê-los e 

não os decorar para depois os esquecer. Assim, é importante trazer para a sala de aula 

eventos que ocorrem no cotidiano para relacioná-los com os conteúdos que os alunos estão 

estudando, pois essa abordagem desperta o interesse e a curiosidade por ser um tipo de 
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aprendizagem contextualizada que proporciona uma interação ativa entre os conceitos 

matemáticos e os alunos por meio de aulas dinâmicas e motivadoras. 

Segundo essa participante, esse contexto possibilita que a aprendizagem em 

Matemática possa auxiliar no desenvolvimento da criticidade e da reflexão dos alunos. 

Nesse sentido, para que os alunos possam compreender criticamente os conteúdos 

matemáticos, é importante que o processo reflexivo seja desencadeado para que possam 

analisar as respostas, discutir as soluções encontradas para obter uma determinada 

conclusão. De acordo com esse contexto, ela afirma que a Modelagem fornece outro 

significado para a Matemática, pois os alunos podem ver a sua utilidade quando essa 

disciplina está relacionada com os problemas enfrentados no cotidiano. 

Essa participante mantém-se informada com frequência, pois algumas vezes assiste 

ao Jornal da Globo e lê algumas publicações na internet. Assim, essas mídias a auxiliam a 

extrair informações qualitativas e quantitativas que podem ser utilizadas na análise de 

gráficos e funções e também na resolução de problemas algébricos e aritméticos. Com 

relação à questão ambiental, ela concorda que existe a preocupação mundial em relação à 

degradação do meio ambiente, que está relacionada com a poluição do ar e da água, e que 

essa preocupação pode ser conferida nas redes sociais, na internet, na televisão e nas 

produções musicais.  Porém, afirma que é possível reduzir essa degradação, mas, para isso, 

deve-se utilizar a água de uma maneira consciente, evitando desperdícios. Comenta 

também sobre a importância de se evitar o desmatamento e as queimadas, bem como de ter 

consciência sobre o descarte de resíduos, pois é importante saber como reaproveitá-los.  

Com relação ao ensino a distância, essa participante expressa o seu entendimento 

sobre as ferramentas disponibilizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 

dizendo que funcionam como mediadoras entre os professores e os conteúdos aprendidos 

em Matemática. Dessa maneira, ela afirma que o avanço e o desenvolvimento tecnológico 

têm muito a oferecer para o processo de ensino e aprendizagem, pois essas mídias facilitam 

a compreensão de conceitos, possuem praticidade, auxiliam na reflexão de teorias, são 

atrativas, garantem um aprendizado significativo, não dependem da rotina de exercícios de 

decoreba, desenvolvem a motivação dos alunos e devem ser manipuladas para integrar, e 

não para substituir, outros métodos de aprendizagem.  

Por outro lado, argumenta que essas mídias também trazem o cotidiano para dentro 

da sala de aula. Assim, os assuntos presentes no dia a dia podem proporcionar a aquisição 

de outros conhecimentos por meio da reflexão dos fatos e fenômenos que afligem a 

sociedade, além da aprendizagem de conceitos matemáticos.  
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2.2.1.2  Participante F2 

 

Essa participante tem 34 anos e é do gênero feminino. Depois de cursar o ensino 

médio, demorou dois anos para que ingressasse no curso superior. A Licenciatura em 

Matemática é o primeiro curso superior que está cursando Diz que gosta de estudar 

Matemática, pois se identifica melhor com as exatas e não se relaciona muito bem com 

textos longos. 

Quando cursava os Ensinos Fundamental e Médio, os conteúdos matemáticos que 

mais gostava de estudar eram progressão aritmética (PA) e progressão geométrica (PG), 

pois resolvia os exercícios relacionados com esses conteúdos com muito prazer e 

facilidade. 

Essa participante explica que, durante o processo de ensino e aprendizagem de 

conteúdos matemáticos, teve a oportunidade de participar de algumas atividades 

exploratórias em sala de aula relacionadas à geometria, pois pôde trabalhar com as figuras 

geométricas espaciais. Contudo, ela não se lembra de ter realizado alguma atividade 

extraclasse na disciplina de Matemática.  

A escolha desse curso está relacionada com o seu interesse pela área de exatas e 

também por causa da realização profissional que esse estudo pode proporcionar em sua 

carreira docente. Nesse sentido, a participante afirma que a Licenciatura em Matemática é 

um campo profissional que oferece oportunidades de trabalho no mercado educacional e 

que ser professora é um sonho que tem desde criança.  

Ela argumenta que possui dificuldades para o deslocamento de sua residência até o 

polo de apoio presencial no qual estuda, porque está a uma distância de 100km da cidade 

em que reside. Dessa maneira, depende de outros indivíduos para auxiliá-la na locomoção 

até o polo. 

Com relação às ferramentas tecnológicas disponibilizadas no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), afirmou que elas podem facilitar a mediação dos conteúdos 

matemáticos a serem ensinados via plataforma.  

Para essa participante, a Modelagem Matemática é considerada como a área do 

conhecimento que estuda a simulação de sistemas reais, que tem como objetivo a previsão 

e o comportamento desses sistemas. Dessa maneira, pode ser empregada em diversos 

campos de estudo como, por exemplo, a Física, a Química, a Biologia, a Economia e a 

Engenharia. Então, a Modelagem Matemática consiste na arte ou na tentativa de descrever 

matematicamente um fenômeno da realidade.   
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Com relação à criticidade, argumenta que ser crítica significa examinar, apreciar e 

explorar os fenômenos enfrentados no cotidiano. Porém, existe a necessidade de se 

obterem informações para que se possa criticar, pois a observação desenvolve a criticidade 

dos indivíduos. Nesse sentido, para ela, a reflexão é o ato ou o efeito de refletir sobre os 

problemas diários. 

No seu ponto de vista, a Modelagem Matemática pode auxiliar no desenvolvimento 

da criticidade e da reflexão dos alunos, pois desenvolve as habilidades necessárias para 

resolver os problemas matemáticos e para ajudá-los na aprendizagem significativa dos 

conteúdos. 

Nesse contexto, essa participante diz que a aprendizagem significativa ocorre 

quando os conteúdos matemáticos estão relacionados com os acontecimentos presentes na 

vida diária dos alunos. Assim, quando a aprendizagem em Matemática está associada aos 

problemas enfrentados no cotidiano, os alunos aprendem os conteúdos matemáticos com 

mais naturalidade.  

Similarmente, para ela, a aprendizagem contextualizada dos problemas 

matemáticos ocorre quando os alunos leem, entendem e interpretam esses problemas 

matematicamente. Então, a aprendizagem contextualizada da Matemática auxilia no 

desenvolvimento da criticidade e da reflexão dos alunos, pois, para aprendê-la, é 

necessário refletir e ser crítico ao mesmo tempo.    

Ela argumenta que a busca de informações é importante para a sua formação, por 

isso assiste aos jornais televisivos, lê fontes informativas como jornais e revistas e acessa a 

internet. Por meio da leitura dessas informações, essa participante afirma que existe uma 

preocupação mundial em relação à degradação do meio ambiente, que está relacionada 

com a poluição do ar e da água. 

Nesse contexto, avalia que existe a necessidade da elaboração de ações para reduzir 

a degradação do meio ambiente como, por exemplo, a conscientização da população por 

meio da utilização da comunicação com o apoio dos governantes. 

 

2.2.1.3  Participante F3 

 

Essa participante tem 28 anos, é do gênero feminino, ficou sete anos sem ingressar 

no curso superior depois que terminou de cursar o Ensino Médio e está cursando os cursos 

de Licenciatura em Matemática e em Física. 
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O curso de Licenciatura em Matemática foi escolhido por ela por causa do interesse 

pela área, pois se identifica com os conteúdos, pretendendo seguir a carreira docente em 

ciências exatas. 

Com relação à Matemática, essa participante gosta de estudá-la, pois, em seu ponto 

de vista, é importante saber os conteúdos matemáticos de uma maneira aprofundada. 

Afirma que os conteúdos que mais gostou de estudar durante o Ensino Fundamental e o 

Médio foram geometria espacial e análise combinatória, pois teve mais facilidade para 

aprendê-los. 

Durante a sua escolaridade, não teve oportunidades de participar de atividades 

exploratórias em sala de aula, pois as aulas eram sempre expositivas e com resolução de 

exercícios. Em virtude desse tipo de aula tradicional, afirma que nunca participou de 

atividades extraclasses de Matemática, pois os professores somente utilizavam aulas 

expositivas e listas com exercícios de fixação. No entanto, essa participante argumenta que 

possui facilidade para resolver os problemas matemáticos, interpretando-os para buscar 

soluções.  

Ela argumenta que não existem horários de ônibus que a permitam chegar cedo ao 

Polo de Apoio Presencial e que, às vezes, ocorrem acidentes na rodovia que atrapalham a 

sua locomoção até o local. Essa dificuldade existe porque essa participante reside a uma 

distância de 160km do polo e os horários de ônibus são poucos.  

Para ela, em relação às ferramentas tecnológicas disponibilizadas no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA), elas facilitam a mediação dos conteúdos matemáticos a 

serem ensinados, pois disponibilizam estratégias e simulações que possibilitam a relação 

entre esses conteúdos e o cotidiano dos alunos. Diz também que a aprendizagem em 

Matemática deve estar relacionada com os problemas enfrentados no cotidiano, pois o 

conhecimento sem uma aplicação prática não tem sentido e nem significado para eles. 

Para essa participante, a reflexão é a possibilidade de se pensar sobre determinado 

assunto de maneira mais profunda, analisando os problemas, as soluções e as vantagens no 

processo de tomada de decisão dos problemas enfrentados na vida diária. Nesse sentido, a 

aprendizagem significativa dos conteúdos matemáticos é uma metodologia de ensino que 

valoriza e utiliza os conhecimentos prévios dos alunos como ponto de partida para a 

aprendizagem por meio da reflexão crítica da solução dos problemas. Dessa maneira, a 

aprendizagem contextualizada dos conteúdos matemáticos relaciona esses conteúdos com 

outras disciplinas e com as aplicações tecnológicas na resolução dos problemas propostos 

em sala de aula. 
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De acordo com o ponto de vista dessa participante, a Modelagem Matemática pode 

ser considerada como um sistema por meio do qual se pode descrever matematicamente 

uma determinada situação, que possibilita a previsão de resultados futuros. Sendo assim, a 

Modelagem Matemática pode auxiliar no desenvolvimento da criticidade e da reflexão dos 

alunos, pois, para que possam propor a elaboração de um modelo matemático, é necessário 

que tenham um domínio profundo das variáveis envolvidas no processo. 

De acordo com essa participante, a discussão dessas variáveis pode provocar o 

desenvolvimento da reflexão crítica sobre o tema, possibilitando que os alunos reflitam 

sobre as causas dos problemas e busquem as ferramentas necessárias para a sua solução. 

Assim, a aprendizagem em Matemática por meio da Modelagem auxilia no 

desenvolvimento da criticidade e da reflexão dos alunos, que podem buscar soluções 

diversas para os vários problemas enfrentados pela sociedade de maneira crítica e cidadã. 

A participante afirma que assiste a jornais e lê fontes informativas todas as semanas 

como, por exemplo, o Estado de Minas, Super, Caderno Brasileiro de Ensino de Física e 

Revista Brasileira de Ensino de Física. Nesse contexto, ela argumenta que as informações 

obtidas por essas mídias podem estar relacionadas com os conteúdos matemáticos 

aprendidos em sala de aula, pois as reportagens contêm gráficos, estatísticas e modelos que 

auxiliam os alunos na explicação, simulação ou demonstração de conteúdos matemáticos.    

Quanto à degradação do meio ambiente, ela concorda que existe uma preocupação 

mundial em relação ao assunto, que pode ser conferida em jornais, revistas, internet e 

televisão, e que esse problema está relacionado com a poluição do ar e da água. Acredita 

ainda que seja possível reduzir essa degradação, mas, para que isso ocorra, deve-se agir na 

redução de consumo, na preservação ambiental, no investimento em educação ambiental e 

em pesquisas e investigações que busquem produzir produtos que não prejudiquem o meio 

ambiente e o auxiliem em sua preservação.  

Na opinião dessa participante, é importante contribuir com o desenvolvimento de 

conteúdos relacionados com a poluição do ar e da água. Por isso, interessou-se em 

trabalhar com um grupo de amigos com um modelo para o cálculo de impedâncias ou de 

um sistema para medir, entre outras coisas, a qualidade e a vazão de rios por meio de 

sondas colocadas em redes Wi-Fi e transmitidas via internet. 
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2.2.1.4  Participante M1 

 

Esse participante tem 46 anos, é do gênero masculino e, depois de cursar o ensino 

médio, ficou 28 anos sem ingressar no curso superior. A Licenciatura em Matemática é o 

primeiro curso superior que está cursando, sendo que a sua escolha foi determinada pelo 

interesse pela área, pois corresponde a uma opção de trabalho após a aposentadoria. 

A Matemática é um conteúdo curricular que esse participante prefere estudar, pois 

sempre gostou dessa disciplina. Assim, os conteúdos que mais gostou de estudar durante o 

Ensino Fundamental e Médio, nessa matéria, foram as equações e a trigonometria. Durante 

a realização das atividades matemáticas, ele afirmou que não teve oportunidades para 

participar de atividades exploratórias e que também não realizou qualquer atividade 

extraclasse em virtude de as aulas serem tradicionais. Contudo, afirma que possui 

facilidade para solucionar problemas matemáticos, apesar de que vários conteúdos serem 

difíceis para resolver.  

Com relação à distância entre a sua residência e o Polo de Apoio Presencial, esse 

participante informou que não possui dificuldades em seu deslocamento para que possa 

cumprir suas tarefas, pois está a apenas dois quilômetros do Polo. 

Para ele, as ferramentas tecnológicas disponibilizadas no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) podem facilitar a mediação dos conteúdos matemáticos a serem 

ensinados em sala de aula, pois esse processo de ensino e aprendizagem torna-se mais 

dinâmico, evitando que o aprender seja um processo estanque. Nesse ambiente de 

aprendizagem, a criticidade dos alunos pode ser desenvolvida, pois são livres para se 

expressarem e serem críticos e reflexivos para que possam analisar o comportamento dos 

fenômenos que ocorrem no cotidiano. 

No ponto de vista desse participante, esse tipo de aprendizagem dos conteúdos 

matemáticos é significativa, pois é um processo por meio do qual as novas informações ou 

os novos conhecimentos estão relacionados com aspectos relevantes que existem na 

estrutura de conhecimento dos alunos. Nesse sentido, é importante ressaltar a presença dos 

conteúdos matemáticos que estão sendo trabalhados nas escolas e que têm conexões com 

as situações da vida prática dos alunos. 

De acordo com essa perspectiva, argumenta que o termo contexto em aprendizagem 

contextualizada se refere a uma dada situação, e que o conhecimento do contexto 

possibilita aos alunos melhores condições de se apropriar de um determinado 
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conhecimento ou informação. Nesse sentido, a aprendizagem em Matemática deve estar 

relacionada com os problemas enfrentados no cotidiano dos alunos.  

Por exemplo, as aulas contextualizadas podem ser estudadas a partir das 

modificações de situações mais simples para as mais complexas, pois visam ao 

desenvolvimento da motivação para a aprendizagem em Matemática. Assim, a 

contextualização estimula a criatividade, o espírito inventivo e a curiosidade dos alunos, 

auxiliando no desenvolvimento da criticidade e da reflexão deles. 

Esse participante assiste a noticiários e também se mantém informado diariamente 

por meio de jornais, televisão e internet, e, de acordo com ele, os conteúdos matemáticos 

podem ser percebidos nos meios de comunicação, pois correspondem às informações, aos 

conceitos, aos conhecimentos, aos valores, às práticas e a todas as formas culturais que os 

alunos devem aprender para que o processo educativo seja conduzido em seu benefício. 

Para ele, a preocupação mundial em relação à degradação do meio ambiente está 

relacionada com a poluição do ar e da água, sendo que essa preocupação pode ser 

conferida via internet, por meio do site 

http://portal.mec.gov/setec/arquivos/pdf/meioambi.pdf. Contudo, a redução da degradação 

do meio ambiente pode ser realizada por meio da conscientização que ocorre em eventos 

realizados em todo o mundo com o objetivo de tornar as comunidades mais sensíveis aos 

problemas ambientais por meio de seminários, congressos e conferências sobre o meio 

ambiente e desenvolvimento sustentável. 

Além dos temas sobre a poluição da água e do ar, esse participante gostaria de 

trabalhar com a poluição do solo, pois todo resíduo é despejado no solo sem os cuidados 

necessários para se evitar esse tipo de poluição. Assim, os agrotóxicos e defensivos 

agrícolas utilizados de maneira indiscriminada podem provocar a contaminação do solo, 

que, segundo o participante, é um dos principais problemas ambientais da atualidade. 

 

2.3 Delineamento da Pesquisa: Estudo de Caso 

 

O principal objetivo do estudo de caso é buscar um conhecimento amplo sobre um 

determinado indivíduo, uma instituição, um curso, uma disciplina, um sistema educativo, 

uma política pública ou qualquer outra unidade social, que é denominado de unidade-caso 

(PONTE, 2006). 

Essa abordagem metodológica visa compreender de uma maneira aprofundada os 

principais aspectos dessa unidade-caso, que está inserida em um determinado contexto, 

http://portal.mec.gov/setec/arquivos/pdf/meioambi.pdf
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para evidenciar a sua identidade e as suas características. Assim, o estudo de caso é uma 

investigação qualitativa que possui uma característica particular, pois analisa uma situação, 

fenômeno ou problemática específica para descobrir a sua essência e contribuir para a sua 

compreensão global (PONTE, 2006). 

Os estudos de caso têm sido utilizados na Educação Matemática para investigar as 

questões referentes ao aprendizado dos alunos, ao conhecimento das práticas profissionais 

de professores, aos programas de formação inicial e contínua de professores e aos projetos 

de inovação curricular (PONTE, 2006). Nesse sentido, eles são usados nessa área de estudo 

a fim de que os pesquisadores, investigadores e educadores possam compreender a 

especificidade de uma dada situação ou fenômeno para que possam estudar os processos e 

as dinâmicas de uma determinada problemática educacional visando desenvolver práticas 

pedagógicas que contribuam para a sua melhoria. 

De acordo com esse contexto, o delineamento de pesquisa utilizado nesta 

investigação foi o estudo de caso. A unidade-caso definida para este estudo foi a disciplina 

EAD512 – Seminário I: Modelagem Matemática, composta por um grupo de quatro alunos 

matriculados em seus respectivos polos. Quanto ao estudo de caso, Ponte (2006, p. 2) 

afirma que: 

 

É uma investigação que se assume como particularística, isto é, que se 

debruça deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe ser 

única ou especial, pelo menos em certos aspectos, procurando descobrir a 

que há nela de mais essencial e característico e, desse modo, contribuir 

para a compreensão global de um certo fenómeno de interesse. 

 

As particularidades do caso definido para este estudo estão relacionadas com: 

a) Essa é uma disciplina de reoferta oferecida para os alunos, na modalidade a distância, 

que estão em dependência. Esses alunos são matriculados em polos específicos para 

facilitar o trabalho pedagógico dos professores, que utilizam estratégias diferenciadas 

para melhorar o seu desempenho (PELLI, 2014, p. 69). 

b) No período de 27 de outubro de 2015 a 6 de novembro de 2015 foi realizado um 

levantamento com 20 universidades federais nos Estados da Bahia, Minas Gerais e São 

Paulo
8
, para verificar a existência de cursos de Licenciatura em Matemática, na 

modalidade a distância, bem como o oferecimento de uma disciplina específica em 

                                                 
8
Os estados da Bahia, Minas Gerais e São Paulo foram selecionados para este levantamento, pois a 

universidade na qual essa pesquisa foi realizada oferece cursos a distância em polos nesses respectivos 

estados. 
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Modelagem Matemática na matriz curricular desses cursos. Nesse levantamento, 

constatou-se que somente duas universidades federais (28,6%) das sete (100,0%) que 

oferecem esse curso na modalidade a distância possuem a disciplina Modelagem 

Matemática em sua matriz curricular.  

O QUADRO 06 mostra o oferecimento da disciplina de Modelagem Matemática, 

na modalidade a distância, nas universidades federais pesquisadas. 

 

QUADRO 06: Modelagem Matemática na modalidade a distância 

Modelagem Matemática na Modalidade a Distância 

Total de 

Universidades 

Federais no Estado de 

Minas Gerais 

Não oferecem o Curso 

de Licenciatura em 

Matemática 

Oferecem o Curso de 

Licenciatura em 

Matemática 

Oferecem a 

Disciplina de 

Modelagem 

Matemática 

11  06  05 02 

Total de 

Universidades 

Federais no Estado de 

São Paulo 

Não oferecem o Curso 

de Licenciatura em 

Matemática 

Oferecem o Curso de 

Licenciatura em 

Matemática 

Oferecem a 

Disciplina de 

Modelagem 

Matemática 

03 03 00 00 

Total de 

Universidades 

Federais no Estado da 

Bahia 

Não oferecem o Curso 

de Licenciatura em 

Matemática 

Oferecem o Curso de 

Licenciatura em 

Matemática 

Oferecem a 

Disciplina de 

Modelagem 

Matemática 

06 04 02 00 

Total de 

Universidades 

Federais em Minas 

Gerais, São Paulo e 

Bahia 

Total de Universidades 

Federais que Não 

Oferecem o Curso de 

Licenciatura em 

Matemática 

Total de 

Universidades que 

Oferecem o Curso de 

Licenciatura em 

Matemática 

Total de 

Universidades que 

Oferecem a 

Disciplina de 

Modelagem 

Matemática 

20 (100%) 13 (65%) 07 (35%) 02 (28,6%)
9
  

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

As particularidades presentes neste estudo de caso possibilitaram que a professora-

pesquisadora coletasse os dados e as informações necessárias e relevantes para que tivesse 

uma compreensão ampla e abrangente da problemática estudada, apresentando uma 

descrição completa do fenômeno investigado no contexto (YIN, 1994) da dimensão crítica 

e reflexiva da Modelagem Matemática. 

Contudo, é importante ressaltar que uma crítica frequente com relação à utilização 

da metodologia do estudo de caso é a sua dependência em uma pequena amostra da 

                                                 
9
 Esse cálculo foi realizado considerando-se apenas as sete universidades federais que oferecem o curso de 

Licenciatura em Matemática, na modalidade a distância. 
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população a ser pesquisada, pois pode impossibilitar a determinação de uma conclusão 

generalizável para a problemática estudada (YIN, 1994). 

Porém, como os estudos de caso são investigações profundas realizadas com um 

único indivíduo, com um grupo pequeno de participantes ou com os membros de uma 

comunidade, existe a necessidade de que a amostra populacional a ser utilizada em um 

determinado estudo permaneça relativamente pequena (BECKER; DAWSON; DEVINE; 

HANNUM; HILL; LEYDENS; MATUSKEVICH; TRAVER; PALMQUIST, 2012). 

 

2.4 Etapas do Estudo de Caso 

 

Existem cinco etapas para o delineamento de um estudo de caso, que são 

denominadas de: 1) formulação da questão de investigação; 2) definição da unidade-caso; 

3) coleta de dados; 4) análise dos dados e a interpretação dos resultados e 5) elaboração do 

relatório (YIN, 1994). 

 

2.4.1 Formulação da questão de investigação 

 

O planejamento do estudo de caso inicia-se pela formulação da questão de 

investigação. Assim, a pesquisa ou a investigação deve determinar a resposta para um 

questionamento sobre uma dada situação, fenômeno ou problemática. Nesse sentido, é 

importante que a escolha do caso a ser analisado seja motivada por uma questão de 

investigação que se pretende responder por meio do trabalho de campo realizado durante a 

condução de um determinado estudo. 

 

2.4.2 Definição da unidade-caso 

 

Essa etapa consiste na delimitação da unidade que constitui o caso que será 

investigado pelos pesquisadores ou investigadores. Assim, na definição da unidade-caso 

são estabelecidos os critérios para a seleção dos casos de estudo. Nessa etapa deve ser 

definido o número de casos, ou seja, se o estudo abordará um ou múltiplos casos, bem 

como a delimitação de quando e onde esse caso será observado. 
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2.4.3 Coleta de dados 

 

No trabalho de campo é feita a coleta de dados por meio dos instrumentos de coleta. 

Frequentemente essa fase é realizada com a utilização de vários procedimentos 

qualitativos, como, por exemplo, a observação, a análise de documentos, a entrevista, a 

história de vida, a aplicação de questionário com perguntas abertas e a análise de conteúdo. 

Existe uma pluralidade de procedimentos de coleta de dados que pode ser 

incorporada no processo de obtenção de informações referentes ao caso a ser estudado. Os 

dados obtidos mediante esses instrumentos podem garantir a qualidade dos resultados para 

possibilitar a validade do estudo por meio da triangulação dos dados. 

 

2.4.4 Análise dos dados e interpretação dos resultados 

 

Após a coleta dos dados, os pesquisadores e investigadores iniciam a análise das 

informações que consiste no exame, na categorização e na tabulação das evidências que 

direcionam as proposições iniciais do estudo (YIN, 1994). Com a finalização dessa 

sistematização, os pesquisadores e os investigadores refletem sobre os dados, interpretando 

os resultados obtidos nesse processo analítico. 

Essa abordagem possibilitará que esses profissionais enunciem uma resposta para a 

questão de investigação formulada na problemática do estudo. Então, é importante utilizar 

as categorias para a interpretação e a determinação da resposta à problemática da pesquisa. 

 

2.4.5 Elaboração do relatório 

 

Posteriormente, os pesquisadores e investigadores preparam o relatório, que deve 

apresentar a proposta do estudo, a metodologia ou delineamento empregado para a sua 

elaboração, o referencial teórico que orientou a coleta e a análise dos dados, bem como os 

resultados obtidos pela investigação. Assim, nessa etapa, os relatórios parcial e final devem 

ser elaborados, sendo necessário conter uma descrição densa de todas as etapas da 

pesquisa. 

 

 

 

 

http://www.nova.edu/ssss/QR/QR3-3/tellis2.html#yin94
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2.5 Importância do Estudo de Caso 

 

Uma característica importante do estudo de caso é que esse design de pesquisa pode 

ser considerado como um tipo de investigação particular, que estuda uma determinada 

problemática que pode ser considerada específica, única ou especial. 

Assim, o estudo de caso procura descobrir os elementos essenciais e característicos 

dessa problemática, pois visa contribuir para a compreensão global do fenômeno a ser 

estudado (PONTE, 2006). Nesse direcionamento, no estudo de caso, podem ser 

 

[...] encontradas situações devidamente caracterizadas em que se 

proponham alterações ou modificações que visam melhorá-las. No estudo 

de caso se realiza a pesquisa com relação a um determinado indivíduo, 

família, grupo ou comunidade, que tem como objetivo realizar uma 

indagação em profundidade para que se possa examinar um determinado 

ciclo de vida ou algum aspecto particular desse ciclo (ROSA, 2011, p. 6). 

 

Nesta pesquisa, o estudo de caso é uma metodologia apropriada, pois possibilita à 

professora-pesquisadora estudar em profundidade as características da problemática 

relacionada com a elaboração de projetos de modelagem. Então, é importante ressaltar que 

no estudo de caso,  

 

[...] a fundamentação teórica e a caracterização da organização devem ser 

trabalhadas, direcionando, posteriormente, a análise e a interpretação das 

informações, para identificar deficiências visando elaborar programas de 

capacitação, distribuir tarefas e determinar normas (ROSA, 2011, p. 6). 

 

Além disso, essa metodologia de pesquisa possibilitará a investigação da 

problemática proposta, pois existe uma variedade de fatores que podem ser diretamente 

observados para os quais não existem leis básicas para determinar quais desses fenômenos 

são importantes para esse processo investigativo (ROSA, 2011). 

 

2.6 Procedimentos Metodológicos 

 

Esta pesquisa foi conduzida com os alunos de reoferta da disciplina EAD512–

Seminário I: Modelagem Matemática de um curso de Licenciatura em Matemática, na 

modalidade a distância, no primeiro semestre do ano de 2015, que é ministrada por meio 

da plataforma Moodle. A coleta de dados deste estudo iniciou-se em 23 de março de 2015 

e terminou em 11 de julho de 2015. 
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Contudo, é importante ressaltar que essa disciplina teve início no dia 16 de março 

de 2015 com a disponibilização do Bloco 1 de Atividades que continha a apresentação da 

disciplina e a introdução de informações referentes ao seu funcionamento no AVA, pois a 

professora-pesquisadora aguardava a aprovação de seu projeto pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da universidade pela qual este estudo foi conduzido. 

Assim, como o projeto de pesquisa atendeu todos os requisitos e exigências do 

Comitê de Ética, a condução deste estudo foi aprovada conforme Parecer Consubstanciado 

do CEP, com o protocolo nº 1.017.849 de março de 2015. 

Após a aprovação do projeto pelo CEP, o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice IV) foi postado na plataforma Moodle para posterior 

autorização da participação dos alunos nessa pesquisa. Esse termo foi impresso nos polos, 

assinado, escaneado e postado na plataforma pelos alunos para conferência. Dessa maneira, 

os quatro alunos assinaram o TCLE e tornaram-se participantes deste estudo. 

No dia 26 de março de 2015, a professora-pesquisadora e um dos professores da 

disciplina se apresentaram para os alunos por meio da realização de uma videoaula, que foi 

postada na plataforma Moodle para conhecimento dos participantes deste estudo. Nessa 

videoaula, houve também os esclarecimentos sobre a realização dos projetos de 

modelagem, bem como o fornecimento de explicações relacionadas com as orientações 

para a participação dos alunos nas tarefas e atividades propostas no AVA, que eram 

necessárias para a elaboração desses projetos. 

A montagem da plataforma Moodle foi realizada pela professora-pesquisadora e 

pelos professores da disciplina por meio da elaboração de blocos de atividades que 

continham o relacionamento entre as três fases e as dez etapas do desenvolvimento da 

Modelagem Matemática (ROSA, 2005).  

O QUADRO 07 mostra os blocos de atividades postados no AVA e o seu 

relacionamento com as três fases e a dez etapas de desenvolvimento da Modelagem 

Matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moodle.ufop.br/mod/resource/view.php?id=564400
http://www.moodle.ufop.br/mod/resource/view.php?id=564400
http://www.moodle.ufop.br/mod/resource/view.php?id=564400
http://www.moodle.ufop.br/mod/resource/view.php?id=564400
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QUADRO 07: Blocos de Atividades de Modelagem Matemática no AVA 

Blocos de Atividades no AVA: Fases da 

Modelagem 

Etapas da Modelagem 

Bloco 2: Fase Inicial – Preparação da Modelagem  Escolha do Tema 

 Pesquisa sobre o Tema 

 

 

 

Bloco 3: Fase Intermediária – Desenvolvimento 

da Modelagem e Elaboração de Modelos 

Subfase 1 

 Elaboração do Questionamento 

 Formulação dos Problemas 

Matemáticos  

Subfase 2 

 Elaboração dos Modelos 

Matemáticos 

 Resolução dos Problemas 

Matemáticos 

Subfase 3 

 Interpretação da Solução 

 Comparação do Modelo com a 

Realidade 

Bloco 4: Fase Final – Apresentação dos Projetos 

de Modelagem e Entrega do Relatório Final 
 Relatório e Defesa do Tema 

 Avaliação 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

Nesses blocos de atividades de modelagem, foram disponibilizados os fóruns de 

discussão e as tarefas e atividades que estavam relacionadas com a elaboração dos projetos 

de Modelagem Matemática. 

O Bloco 2: Fase Inicial – Preparação da Modelagem continha as etapas de escolha e 

pesquisa do tema. Nessa fase, os participantes também responderam as questões do 

Questionário I. 

O QUADRO 08 mostra o quadro de atividades de modelagem desenvolvidas na 

plataforma Moodle durante a realização do Bloco 2: Fase Inicial – Preparação da 

Modelagem. 
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QUADRO 08: Atividades de modelagem desenvolvidas  

na plataforma no Bloco 2 
BLOCO 2: FASE INICIAL – PREPARAÇÃO DA MODELAGEM 

De 23 de março de 2015 a 18 de abril de 2015 

ATIVIDADE PERÍODO OBJETIVO 

Atividade1 

Questionário I 

 

De 23 de março de 

2015 a 11 de abril de 

2015 

 Responder as questões do 

questionário I. 

Atividade 2 

Grupos de Trabalho 

 

De 23 de março de 

2015 a 4 de abril de 

2015 

 Formar os grupos de trabalho. 

Atividade 3 

Escolha do Tema 

 

De 23 de março de 

2015 a 11 de abril de 

2015 

 Escolher o tema entre Poluição da 

Água e do Ar e suas Variações. 

 Postar na plataforma a justificativa 

da escolha do tema. 

Atividade 4 

Pesquisar o Tema 

 

De 23 de março de 

2015 a 11 de abril de 

2015 

 Realizar pesquisas sobre o tema na 

internet, em bibliotecas virtuais, na 

biblioteca do Polo, bem como em 

jornais (escrito e falado), revistas e 

vídeos. 

 Coletar dados qualitativos e 

quantitativos sobre o tema escolhido. 

Atividade 5 

Relatório de Pesquisa 

De 23 de março de 

2015 a 13 de abril de 

2015 

 

 Postar na plataforma o relatório das 

pesquisas realizadas que contém a 

escrita de um texto sobre o tema 

escolhido. 

Atividade 6 

Fórum de Discussão 

sobre o Tema 

Escolhido 

De 23 de março de 

2015 a 11 de abril de 

2015 

 Discutir no fórum sobre a 

justificativa da escolha do tema, 

sobre a pesquisa realizada sobre o 

tema e sobre a escrita do texto. 

Atividade 7 

Justificativa 

Comentada 

 

De 11 de abril de 2015 

a 18 de abril de 2015 
 Postar na plataforma a resposta para 

os comentários da justificativa de 

acordo com o feedback recebido dos 

professores. 

Atividade 8 

Videoaula: 

Elaboração de 

Projetos 

De 23 de março de 

2015 a 13 de abril de 

2015 

 Assistir à videoaula sobre a 

elaboração dos projetos de 

Modelagem Matemática. 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

O Bloco 3: Fase Intermediária – Desenvolvimento da Modelagem foi composto por 

três subfases: 1) Elaboração do Questionamento e Formulação dos Problemas 

Matemáticos; 2) Elaboração dos Modelos e Resolução dos Problemas Matemáticos e 3) 

Interpretação da Solução e Comparação do Modelo com a Realidade. Nessa fase, ocorreu a 

elaboração dos modelos matemáticos propostos pelos grupos. 

O QUADRO 09 mostra o quadro de atividades de modelagem desenvolvidas na 

plataforma Moodle durante a realização do Bloco 3: Fase Intermediária – Desenvolvimento 

da Modelagem. 
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QUADRO 09: Atividades de modelagem desenvolvidas  

na plataforma no Bloco 3 

                                                                                                                                (Continua) 
BLOCO 3: FASE INTERMEDIÁRIA – DESENVOLVIMENTO DA MODELAGEM 

DE 18 DE ABRIL DE 2015 A 20 DE JUNHO DE 2015 

 

A fase intermediária está subdividida em três subfases: 

a) Subfase 1: Elaboração dos questionamentos e Formulação dos problemas matemáticos 

b) Subfase 2: Elaboração dos modelos matemáticos e Resolução dos problemas 

matemáticos 

c) Subfase 3: Interpretação da solução e Comparação do modelo com a realidade 

SUBFASE 1: Elaboração dos questionamentos e Formulação dos problemas 

matemáticos – De 13 de abril de 2015 a 2 de maio de 2015 

ATIVIDADE PERÍODO OBJETIVO 

Atividade 1 

Fórum de Discussão 

sobre a Elaboração de 

Questionamentos 

De 13 de abril de 2015 a 

25 de abril de 2015 
 Discutir no fórum 

questionamentos necessários 

para formulação da questão de 

pesquisa. 

Atividade 2 

Fórum de Discussão 

para a Formulação da 

Questão de Investigação 

De 27 de abril de 2015 a 2 

de maio de 2015 
 Discutir no fórum a 

formulação das questões de 

investigação. 

Atividade 3 

Envio do Relatório sobre 

a Formulação de Três 

Questões de 

Investigação 

De 27 de abril de 2015 a 2 

de maio de 2015 
 Postar na plataforma o 

relatório sobre a formulação 

de três questões de 

investigação. 

SUBFASE 2: Elaboração dos Modelos Matemáticos e Resolução dos problemas 

matemáticos – De 4 de maio de 2015 a 30 de maio de 2015 

ATIVIDADE PERÍODO OBJETIVO 

Atividade 4 

Envio do Texto de 

Reflexão sobre o 

Processo da Modelagem 

De 18 de maio de 2015 a 

23 de maio de 2015 
 Postar na plataforma o texto 

reflexivo explicitando as 

facilidades e dificuldades 

sobre o processo de 

modelagem. 

Atividade 5 

Fórum de Discussão 

sobre a Elaboração dos 

Modelos Matemáticos  

De 4 de maio de 2015 a 

16 de maio de 2015 
 Discutir nesse fórum as 

informações fundamentais 

sobre o processo de 

elaboração dos modelos 

matemáticos. 

Atividade 6 

Envio do Relatório sobre 

a Elaboração dos 

Modelos Matemáticos 

De 25 de maio de 2015 a 

6 de junho de 2015 
 Postar na plataforma o 

relatório sobre os modelos 

matemáticos elaborados pelos 

grupos. 

Atividade 7 

Fórum de Discussão 

sobre a Resolução dos 

Modelos Matemáticos  

De 18 de maio de 2015 a 

30 de maio de 2015 
 Discutir no fórum sobre as 

informações fundamentais 

sobre o processo de resolução 

dos modelos matemáticos. 

Atividade 8 

Videoconferência  

20 de maio de 2015, às 19 

horas 
 Discutir na videoconferência 

sobre a elaboração dos 

modelos matemáticos. 

http://www.moodle.ufop.br/mod/assignment/view.php?id=572862
http://www.moodle.ufop.br/mod/assignment/view.php?id=572862
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                                                                                                                         (Conclusão) 

SUBFASE 3: Interpretação da solução e Comparação do modelo com a realidade – De 1º 

de junho de 2015 a 13 de junho de 2015 

ATIVIDADE PERÍODO OBJETIVO 

Atividade 9 

Fórum sobre a 

Interpretação da Solução 

e a Comparação do 

Modelo com a Realidade 

De 1º de junho de 2015 a 

13 de junho de 2015 
 Discutir no fórum sobre a 

Interpretação da solução e a 

Comparação do modelo com a 

realidade. 

Atividade 10 

Envio do Texto de 

Reflexão sobre a 

Interpretação da Solução 

e a Comparação do 

Modelo com a Realidade 

De 8 de junho a 20 de 

junho de 2015 
 Postar na plataforma o texto 

de reflexão sobre a 

Interpretação da solução e a 

Comparação do modelo com a 

realidade. 

Atividade 11 

Envio do Modelo 

Matemático Revisado 

De 10 de junho de 2015 a 

20 de junho de 2015 
 Postar na plataforma o modelo 

matemático revisado. 

Atividade 12 

Fórum de Discussão 

sobre os Modelos 

Matemáticos Revisados 

De 10 de junho de 2015 a 

20 de junho de 2015 
 Discutir no fórum sobre os 

modelos matemáticos 

revisados. 

Fonte: Arquivo pessoal da professora pesquisadora. 

 

O Bloco 4: Fase Final – Apresentação da Modelagem e Entrega do Relatório Final 

foi concluído no dia 11 de julho de 2015 com a apresentação dos projetos de modelagem 

pelos grupos via webconferência e a postagem de seu relatório final na plataforma Moodle. 

Os grupos foram avaliados pelos membros de uma banca que participaram da 

webconferência juntamente com os tutores presenciais nos polos em que ocorreram as 

apresentações. Nessa fase, os participantes também responderam as questões do 

Questionário II. 

O QUADRO 10 mostra as atividades de modelagem desenvolvidas na plataforma 

Moodle durante a realização do Bloco 4: Fase Final – Apresentação da Modelagem e 

Entrega do Relatório Final. 
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QUADRO 10: Atividades de modelagem desenvolvidas  

na plataforma no Bloco 4 

BLOCO 4: FASE FINAL – APRESENTAÇÃO DA MODELAGEM E ENTREGA DO 

RELATÓRIO FINAL 

De 22 de junho de 2015 a 11 de julho de 2015 

ATIVIDADE PERÍODO OBJETIVO 

Atividade 1 

Envio do Relatório Final do 

Projeto de Modelagem 

Matemática 

De 4 de julho de 2015 a 

11 de julho de 2015 
 Postar na plataforma o 

relatório final do projeto de 

modelagem Matemática. 

Atividade 2 

Fórum de Discussão sobre o 

Relatório Final 

De 22 de junho de 2015 a 

11 de julho de 2015 
 Discutir no fórum sobre a 

elaboração e a 

apresentação do relatório 

final do projeto de 

modelagem Matemática 

Atividade 3 

Apresentação do Relatório 

Final do Projeto de 

Modelagem Matemática 

Dia 4 de julho de 2015  Apresentar o relatório final 

do projeto de modelagem 

Matemática para a banca. 

Atividade 4 

Envio do Relatório Final do 

Projeto de Modelagem 

Matemática 

De 4 de julho de 2015 a 

11 de julho de 2015 
 Postar na plataforma o 

relatório final do projeto de 

modelagem Matemática. 

Atividade 5 

Questionário II  

De 22 de junho de 2015 a 

11 de julho de 2015 
 Responder as questões do 

questionário II. 

Fonte: Arquivo pessoal da professora pesquisadora 

  

Em todos os blocos de atividades de Modelagem postados na plataforma, os 

professores da disciplina em conjunto com a professora-pesquisadora prepararam as 

atividades, postando-as na plataforma. Essas atividades foram elaboradas de acordo as 

etapas propostas na metodologia do estudo de caso. 

 Para cada tarefa realizada na plataforma houve a participação dos alunos nos fóruns 

de discussão e nas postagens das pesquisas e dos textos de reflexão. Os projetos de 

Modelagem foram desenvolvidos no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) por meio 

da plataforma Moodle com o auxílio da professora-pesquisadora, dos professores da 

disciplina e do tutor a distância. 

Os fóruns de discussão também foram utilizados para que os participantes tivessem 

oportunidades para discutir sobre esses projetos. Esses fóruns forneceram informações 

importantes para a análise e a interpretação dos dados coletados durante a realização dos 

projetos de Modelagem sobre a poluição da água ou do ar. 

Simultaneamente, os fóruns auxiliares foram criados para orientar a organização 

das informações sobre as atividades a serem desenvolvidas no Ambiente Virtual de 
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Aprendizagem, pois possibilitaram discussões sobre a realização das tarefas e do 

cumprimento de seus prazos até a data limite para postagem na plataforma, bem como 

reforçaram a participação de todos nas discussões propostas nos fóruns por meio do envio 

de mensagens de motivação para os participantes desse estudo. 

Essa abordagem relacionada com a criação dos fóruns de discussão e a dos 

auxiliares possibilitou que os participantes verificassem as possibilidades e as 

contribuições da abordagem crítica e reflexiva da Modelagem Matemática para a resolução 

de situações-problema contextualizadas por meio da utilização das ferramentas 

disponibilizadas na plataforma Moodle. 

É importante ressaltar que, em todas as fases da condução deste projeto, a 

professora-pesquisadora e os professores da disciplina incentivaram a participação ativa 

dos participantes deste estudo para postarem as suas atividades na plataforma, bem como 

as suas dúvidas nos fóruns de discussão. 

Neste estudo, os registros das observações anotadas durante a realização das tarefas 

e dos fóruns disponibilizados no AVA e no decorrer da execução dos projetos de 

Modelagem Matemática foram lançados no caderno de campo da professora-pesquisadora 

após a aplicação dessas atividades para os participantes deste estudo. Essas observações 

foram realizadas via plataforma Moodle e web e videoconferências. 

 

2.7 Coleta dos Dados Qualitativos 

 

Os dados qualitativos serão coletados por meio dos seguintes instrumentos de 

coleta: 

a) Questionários I e II; 

b) Projetos de Modelagem Matemática; 

c) Fóruns de Discussão; 

d) Registro Documental – Atividades no AVA; 

e) Diário de campo da professora-pesquisadora. 

As informações obtidas por meio desses instrumentos de coleta de dados têm como 

objetivo auxiliar a professora-pesquisadora na obtenção da resposta à problemática desse 

estudo: 

 

Quais são as contribuições do ambiente virtual de aprendizagem para o 

desenvolvimento das dimensões crítica e reflexiva da Modelagem 
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Matemática para alunos de um curso de Licenciatura em Matemática na 

modalidade a distância? 

 

Os objetivos e as finalidades desses instrumentos de coleta de dados são 

brevemente descritos a seguir. 

 

2.7.1 Questionários I e II 

 

Os questionários podem ser considerados como um conjunto de questões que são 

elaboradas para gerar os dados necessários para responder a questão de investigação de 

uma determinada pesquisa, sendo um dos instrumentos de coleta de dados mais 

importantes e mais utilizados nas pesquisas e investigações científicas (PARASURAMAN, 

1991). 

É importante ressaltar que os questionários são flexíveis, pois podem conter dados 

qualitativos e quantitativos (ROSA, 2010). Esses instrumentos de coleta de dados podem 

conter questões abertas, fechadas ou duplas (fechadas e abertas), sendo que as fechadas são 

mais fáceis para serem codificadas, facilitando a preparação e a análise dos dados 

(SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2003). 

Por outro lado, apesar de as questões abertas serem mais difíceis de serem 

respondidas, catalogadas e interpretadas, os participantes têm mais liberdade para 

responder aos questionamentos propostos (ROSA, 2010). 

Os questionários foram aplicados via plataforma Moodle por meio de sua postagem 

em um link específico no AVA para a obtenção de dados que podem auxiliar a professora-

pesquisadora na análise da problemática deste estudo. 

 

2.7.1.1  Questionário I (Apêndice V) 

 

Esse questionário foi composto por 16 questões que privilegiaram questionamentos 

abertos e fechados. O principal objetivo desse instrumento de coleta de dados foi traçar um 

perfil dos participantes deste estudo, pois continha questões relacionadas com a sua 

identificação e condição acadêmica e social. Além disso, também possuía questões 

relacionadas com o conhecimento dos participantes sobre o processo de Modelagem 

desenvolvido na disciplina EAD512 – Seminário I: Modelagem Matemática. 
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2.7.1.2  Questionário II (Apêndice VI) 

 

Esse questionário foi composto por dez questões abertas e teve como principal 

objetivo verificar se houve a apreensão do entendimento dos participantes sobre a 

dimensão crítica e reflexiva da Modelagem em relação ao processo de elaboração de 

modelos durante a condução dos projetos de Modelagem Matemática que estavam 

relacionados com o tema poluição do ar ou da água. 

 

2.7.2 Projetos de modelagem matemática (Apêndice VII) 

 

Os projetos em Modelagem Matemática têm a vantagem de partirem de uma 

situação-problema que envolve diretamente os alunos para direcioná-los na determinação 

de uma resposta ou solução para uma determinada situação-problema a partir da 

elaboração de um modelo matemático por meio do diálogo e da interação entre os pares. 

Nesse direcionamento, os projetos de modelagem empregam algumas 

características dos projetos de trabalho (HERNÁNDEZ, 2000). Eles propõem o estudo de 

temas apropriados aos interesses e ao estágio de desenvolvimento dos alunos, que 

frequentemente não constam nos currículos escolares. 

Nesses projetos são realizadas experimentações com os conteúdos curriculares 

propostos, bem como visitas às faculdades, universidades, empresas, museus, órgãos 

públicos, escritórios, cooperativas e outras entidades para se colherem informações 

específicas sobre o tema escolhido. 

O trabalho com projetos de modelagem implica na realização de atividades práticas, 

individuais, grupais e de classe em relação às diferentes habilidades e conceitos que são 

aprendidos por meio da condução de pesquisas e investigações. Nesse sentido, é 

importante que os alunos utilizem estratégias de busca, organização e estudo encontradas 

em diferentes fontes de informação. 

Ao término dos projetos de modelagem, os grupos de alunos expõem os resultados 

das pesquisas realizadas para os membros dos demais grupos, que podem colaborar com 

sugestões para a melhoria do estudo realizado. 

Os membros de cada grupo de alunos preparam um relatório final, no qual devem 

constar os questionamentos propostos no projeto, o desenvolvimento das atividades e as 

conclusões obtidas para cada modelo elaborado. 
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2.7.3 Fóruns de discussão 

 

O fórum de discussão é o espaço por meio do qual os participantes desse estudo 

podem trocar ideias, publicar mensagens, elaborar perguntas, responder questionamentos 

dos colegas, tutores e professores, bem como manterem-se informados com relação às 

atividades e tarefas propostas pelos professores das disciplinas. Essa ferramenta, que é 

disponibilizada na plataforma Moodle, propicia a comunicação assíncrona
10

, pois permite o 

acesso dos participantes de acordo com as próprias necessidades, dispensando a 

participação simultânea entre os professores, tutores e alunos (ANDERSON; KANUKA, 

1998). 

Neste estudo, os fóruns de discussão foram elaborados para que se possa verificar 

as dúvidas e os questionamentos surgidos durante as atividades propostas no AVA. Essa 

abordagem permitirá a troca de informações entre os participantes, a professora-

pesquisadora, o professor da disciplina e os tutores a distância sobre os projetos de 

modelagem matemática a serem desenvolvidos durante a condução deste estudo. 

 

2.7.4 Registro documental – Atividades no AVA 

 

Uma das primeiras fontes de informação que podem ser consideradas como 

instrumentos de coleta de dados são os registros da própria instituição educacional sob a 

forma de documentos, fichas, relatórios ou arquivos em computador ou postados nas 

plataformas dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). 

Nesse contexto, os registros documentais são papéis e documentos que 

disponibilizam informações que auxiliam os pesquisadores a tomarem e comunicarem 

decisões e a registrarem os tópicos de interesse da instituição educacional e dos 

pesquisados (LEEDY; ORMROD, 2001). Então, a análise dos documentos constantes no 

registro documental pode ser considerada como uma exploração sistemática de seus 

conteúdos. 

Os documentos constantes nos registros documentais incluem as listas de 

exercícios, as provas, os exames, as atas das reuniões, os documentos de políticas 

                                                 
10

A comunicação assíncrona não ocorre exatamente ao mesmo tempo, pois não é simultânea. Dessa maneira, 

a mensagem emitida é recebida e respondida posteriormente, como, por exemplo, no correio eletrônico e nos 

fóruns de discussão. Por outro lado, a comunicação síncrona ocorre exatamente ao mesmo tempo, de maneira 

simultânea. Assim, as mensagens emitidas são imediatamente recebidas e respondidas, como, por exemplo, 

nas conferências telefônicas e nas web e videoconferências (MENEZES; SANTOS, 2001). 
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educacionais, os documentos postados nas plataformas de ensino na modalidade a distância 

com as tarefas e as atividades, os registros públicos, os meios de comunicação, os 

documentos particulares, as biografias e os documentos visuais, como, por exemplo, 

filmes, vídeos e fotografias (ROSA, 2010). 

 

2.7.5 Diário de campo (Apêndice VIII) 

 

Esse instrumento será composto por informações obtidas a partir das observações 

realizadas no decorrer do processo de coleta de dados que ocorrerão durante o trabalho de 

campo deste estudo. Essas informações estarão relacionadas com a elaboração e condução 

das atividades e tarefas propostas nos projetos de modelagem e na plataforma Moodle, bem 

como com a participação dos alunos nos fóruns de discussão disponibilizados no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA). 

Assim, durante realização das atividades e tarefas propostas, a professora-

pesquisadora anotará os detalhes comportamentais e atitudinais relacionados com as 

discussões ocorridas nos fóruns referentes aos questionamentos postados, que poderão 

conter informações importantes para auxiliá-la na análise e na interpretação dos dados 

coletados por meio desse instrumento. 

De acordo com esse contexto, a observação é um instrumento importante que 

fornece detalhes para os pesquisadores, pois os auxilia na análise do comportamento dos 

participantes da pesquisa sobre novos aspectos com relação à problemática do estudo. 

Assim, a observação pode, em conjunto com outros métodos de coleta de dados, fornecer 

evidências adicionais para a triangulação dos dados da pesquisa (OLIVEIRA, 2010). 

 

2.8 Triangulação dos Dados 

 

A triangulação dos dados tem papel fundamental para as pesquisas e investigações, 

pois é utilizada para verificar a convergência e a corroboração dos dados coletados, 

analisados e interpretados com relação à problemática abordada. No estudo de caso, a 

triangulação de dados é utilizada como uma estratégia de validação das pesquisas e 

investigações por meio da utilização de instrumentos diversos para a coleta de dados.  

A FIG. 10 mostra a triangulação dos dados que foram obtidos por meio dos 

instrumentos utilizados na coleta realizada durante o trabalho de campo deste estudo. 
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FIGURA 10: Triangulação dos dados obtidos nos instrumentos de coleta 

 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

De acordo com Yin (1994), os resultados e as conclusões obtidos em estudos e 

investigações são mais convincentes e acurados se forem baseados em dados coletados em 

instrumentos distintos, pois as informações extraídas no decorrer do processo analítico 

auxiliam o entendimento e a compreensão da problemática estudada. Dessa maneira, as 

fontes de triangulação de dados utilizadas neste estudo foram: a) Questionários I e II; b) 

Fóruns de discussão; c) Projetos de Modelagem Matemática; d) Atividades do Registro 

Documental e e) Diário de campo da professora-pesquisadora.  

 

2.9 Análise e Interpretação de Dados Qualitativos 

 

A análise qualitativa dos dados será efetuada de acordo com as informações 

coletadas na observação dos participantes durante a condução do trabalho de campo deste 

estudo. Essas observações foram anotadas no diário de campo da professora-pesquisadora. 

Também será realizada pela observação da elaboração dos projetos de modelagem 

matemática. Os dados qualitativos foram coletados por meio da aplicação de dois 

questionários compostos por questões abertas e fechadas para que os alunos pudessem 

expor as suas respostas de uma maneira mais ampla e abrangente. 

A triangulação dos dados obtidos nesses instrumentos de coleta será utilizada para 

auxiliar a professora-pesquisadora no entendimento da problemática deste estudo em 

consonância com a prática pedagógica a ser desencadeada durante o processo de 

elaboração dos modelos matemáticos que emergirão durante a condução do trabalho de 

campo relacionado com os projetos de modelagem matemática. 
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Para a realização do processo analítico e interpretativo deste estudo, será efetuada a 

categorização dos dados qualitativos por meio da elaboração de categorias com a utilização 

da contagem de palavras, termos, frases e expressões. Essas categorias foram definidas e 

elaboradas para que a professora-pesquisadora pudesse interpretar as informações contidas 

nos dados para responder a questão de investigação relacionada com a problemática desta 

pesquisa. O objetivo da categorização é a interpretação das informações contidas nos dados 

brutos que foram coletados durante o trabalho de campo deste estudo.  

Segundo Moraes (1999), categorização pode ser considerada como o agrupamento 

das informações obtidas por meio de características comuns extraídas dos dados brutos. 

Dessa maneira, categorizar “significa nomear segmentos de dados com uma classificação 

que, simultaneamente, categoriza, resume e representa cada parte de dados” (CHAMAZ, 

2009, p. 69). 

Nesse processo, o objetivo principal da redução dos dados foi revelar as 

características mais importantes das informações que foram analisadas, agrupando-as em 

categorias que possuem a mesma conceituação teórica (OLABUENAGA; ISPIZÚA, 

1989). 

As categorias podem ser classificadas como: a priori, emergentes e mistas. As 

categorias a priori são definidas antes da fase analítica dos dados, pois são deduzidas a 

partir das teorias que fundamentaram as pesquisas. De acordo com Moraes (2003), as 

categorias emergentes se originam a partir da análise dos dados, enquanto as categorias 

mistas são definidas com a incorporação das categorias a priori e emergentes. 
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CAPÍTULO III 

 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS DADOS 

QUALITATIVOS DOS INSTRUMENTOS DE COLETA 

 

Este capítulo apresenta a organização e a análise dos dados qualitativos que foram 

coletados por meio das questões abertas dos Questionários I e II, das discussões realizadas 

nos fóruns disponibilizados na plataforma Moodle, do registro documental das atividades 

realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem e pela elaboração e apresentação dos 

projetos de modelagem matemática. Esses dados também foram coletados de acordo com 

as observações anotadas no diário de campo da professora-pesquisadora. 

Esses instrumentos de coleta de dados foram desenvolvidos pela professora-

pesquisadora em conjunto com os seus orientadores, sendo elaborados de acordo com os 

pressupostos do estudo de caso (YIN, 1994). 

Assim, as respostas dadas pelos participantes para os questionários e para as tarefas, 

bem como o relato sobre o desenvolvimento dos projetos de modelagem por meio das 

observações descritas pela professora-pesquisadora e registradas no diário de campo serão 

transcritos, organizados, analisados, categorizados e interpretados. 

 

3.1 Questionário I 

 

O Questionário I foi composto por 16 questões abertas e fechadas, sendo aplicado 

para os membros F2, M1 e F2 e F3 dos grupos A, B e C, respectivamente. Esse 

questionário foi postado na plataforma Moodle, no dia 11/04/2015, após o seu 

preenchimento pelos participantes desse estudo. 

A análise dos dados coletados nas questões desse questionário mostra que a 

dificuldade de locomoção da residência para o Polo de Apoio Presencial, em virtude de a 

distância ser mais de 100 quilômetros, é um fator preponderante para dois participantes, 

pois existe um problema com relação ao horário de ônibus para que possam se deslocar até 

o polo com antecedência. Por exemplo, a participante F3 argumenta que “essa dificuldade 

existe porque moro a uma distância de 160km do polo, pois o meu deslocamento está 

relacionado com o reduzido horário de ônibus”. 

Contudo, para os outros dois participantes, a distância de 2 km que separa as suas 

residências do polo não é um problema para que essa locomoção se realize. Por exemplo, a 
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participante F1 afirma que consegue realizar as tarefas e atividades propostas na 

plataforma sem dificuldades, pois esclarece as suas dúvidas com os tutores presenciais 

devido à facilidade para comparecimento ao polo. 

A análise dos dados mostra que os quatro participantes deste estudo escolheram o 

curso de Licenciatura em Matemática por se interessarem por esse campo do conhecimento 

e porque esse curso pode promover a realização profissional. Nesse sentido, a participante 

F2 afirmou: “gosto de estudar Matemática, pois me identifico melhor com as exatas”. 

Além da afinidade com esse curso, esses participantes disseram que a docência é uma área 

profissional promissora. Por exemplo, a participante F3 comenta que pretende seguir a 

carreira docente em ciências exatas. 

Nesse direcionamento, esses quatro participantes alegam que gostam de estudar 

Matemática, pois essa área de estudo é perfeita, exata, lógica e objetiva, sendo importante 

saber e dominar os conteúdos matemáticos de uma maneira aprofundada. Sobre essa 

questão, a participante F3 salienta que “é necessário saber os conteúdos da Matemática de 

um modo profundo”.  

Os conteúdos matemáticos que os participantes deste estudo mais gostaram de 

estudar no Ensino Fundamental e Médio foram função exponencial, equações, geometria 

espacial, análise combinatória e trigonometria, pois houve mais facilidades para aprendê-

los. Esses participantes afirmaram que têm facilidade para resolver problemas matemáticos 

apesar de haver conteúdos que são mais difíceis de serem solucionados.  

De acordo com a análise dos dados, os participantes F1, F3 e M1 informaram que 

não tiveram a oportunidade de participar de atividades exploratórias, pois os professores 

explicavam a matéria por meio de aulas expositivas com avaliações no final da explicação 

dos conteúdos matemáticos estudados. Por exemplo, o participante M1 alegou não ter 

participado das atividades exploratórias em virtude de as aulas serem tradicionais. Por 

outro lado, a participante F2 afirmou que realizou atividades exploratórias com as figuras 

geométricas no espaço. Nesse sentido, essa participante comentou: “participei de algumas 

atividades exploratórias em sala de aula relacionadas com a geometria, pois trabalhei com 

as figuras geométricas espaciais”. 

Com relação às atividades extraclasse para a aprendizagem de conteúdos 

matemáticos, os quatro participantes afirmaram que não participaram desse tipo de 

atividades, pois as aulas eram tradicionais. Nesse sentido, a participante F3 argumenta que 

“os professores apenas transmitiam os conteúdos e somente utilizavam aulas expositivas e 

listas de exercícios”. 
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A análise dos dados também mostra o entendimento que os participantes deste 

estudo têm sobre a Modelagem Matemática. Para a participante F1, por exemplo, a 

Modelagem procura “mostrar para os alunos as aplicações da Matemática, dando 

importância e sentido para os conteúdos matemáticos que, muitas vezes, estudam e não 

sabem para quê. Com a Modelagem os alunos buscam um maior interesse em aprender”. 

De acordo com o ponto de vista da participante F2, a Modelagem pode ser 

considerada como uma 

 

[...] área do conhecimento que estuda na simulação de sistemas reais, a 

fim de prever o comportamento dos mesmos, sendo empregada em 

diversos campos de estudo, tais como Física, Química, Biologia, 

Economia e Engenharia. Ou seja, Modelagem Matemática consiste na 

arte (ou tentativa) de se descrever matematicamente um fenômeno.    

 

Por outro lado, o participante M1 esclarece que a Modelagem é uma “estratégia de 

ensino e aprendizagem utilizada como uma forma de quebrar paradigmas existentes entre a 

Matemática da escolar formal e a Matemática da vida real”, enquanto a participante F3 

explica que a Modelagem pode ser considerada como um “sistema onde se pode descrever 

matematicamente determinada situação para prever resultados futuros”.  

Os participantes deste estudo entendem que a criticidade auxilia os alunos a serem 

críticos de maneira construtiva para que possam analisar os fatos e tirar conclusões. Dessa 

maneira, os alunos dispõem de argumentações para defender o seu ponto de vista e não 

aceitar respostas prontas. Sobre esse ponto, a participante F2 explicou que é importante os 

“alunos criticarem, examinarem, apreciarem e explorarem” os fenômenos que enfrentam 

em sua vida diária, e o participante M1 afirmou que existe a necessidade de que os alunos 

adquiram “liberdade para se expressarem e para serem críticos”. 

A análise dos dados mostra que para os participantes deste estudo, a reflexão 

permite que os alunos analisem, interpretem e tirem conclusões sobre todas as 

características de uma determina situação-problema, pois essa abordagem possibilita a 

compreensão dos fenômenos que ocorrem no cotidiano. A participante F3, por exemplo, 

afirmou que a “reflexão possibilita que os alunos pensem sobre um determinado problema 

de maneira mais profunda para que possam analisar as suas soluções e vantagens”. 

Nessa mesma linha de raciocínio, os participantes deste estudo afirmam que a 

Modelagem Matemática pode auxiliar no desenvolvimento da criticidade e da reflexão dos 

alunos. Exemplificando, a participante F1 argumenta que: 
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[...] a modelagem traz a realidade para dentro da sala de aula, levando os 

alunos a refletirem sobre o que realmente é a Matemática. Isso permite 

que os alunos reconheçam a Matemática de maneira crítica, percebendo 

que essa disciplina não é formada somente por fórmulas e conceitos. 

 

Similarmente, a participante F3 afirma que para 

 

[...] se propor um modelo matemático é necessário que se tenha um 

domínio profundo dos conteúdos e das variáveis. Esse fato provoca uma 

reflexão sobre o tema escolhido, fazendo com que os alunos reflitam 

sobre a causa do problema para buscar soluções. 

 

De uma maneira mais abrangente, o participante M1 esclarece: 

 

[...] quando os alunos desenvolvem uma atividade de Modelagem, eles 

ampliam as suas competências matemáticas, tornando-se hábeis na 

resolução de problemas, além de serem mais propensos a desenvolverem 

outras atividades com o objetivo principal do uso da Modelagem e da 

reflexão sobre a análise da natureza e o papel dos modelos matemáticos 

na sociedade. 

 

De acordo com essas asserções, para que os alunos possam compreender os 

conteúdos matemáticos, existe a necessidade de refletirem sobre as situações-problema 

propostas a fim de que possam discutir as soluções obtidas e chegar às conclusões.  Assim, 

para os alunos aprenderem matemática, é importante que sejam críticos e reflexivos para 

poderem buscar soluções de maneira crítica e cidadã para os vários problemas enfrentados 

pela sociedade (D’AMBROSIO, 1999). 

Seguindo esse mesmo raciocínio, os participantes deste estudo entendem que a 

Modelagem possui uma relação com a aprendizagem contextualizada dos conteúdos 

matemáticos. Nesse sentido, a participante F3 explica que a contextualização ocorre 

“quando se relaciona o conteúdo matemático com outras disciplinas e com as aplicações 

tecnológicas”. Nesse direcionamento, a participante F1 argumenta que a “interação entre 

os conceitos matemáticos e os sujeitos ativos promove a aprendizagem contextualizada 

com a utilização de aulas dinâmicas e motivadoras”. 

Para a participante F2, contextualizar significa “ler um problema e entendê-lo 

matematicamente”, enquanto para o participante M1 o “termo contexto se refere a uma 

dada situação que se quer conhecer, pois contextualizar significa ter melhores condições de 

se apropriar de um dado conhecimento e de uma determinada informação”. Assim, para 

exemplificar essa asserção, o participante M1 esclarece: 
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[...] as aulas contextualizadas podem ser estudadas a partir de 

modificações de situações mais simples para as mais complexas, pois 

possuem motivação matemática. Assim, a contextualização estimula a 

criatividade, o espírito inventivo e a curiosidade do aluno. 

 

De acordo com a visão dos participantes deste estudo, a Modelagem Matemática 

também possibilita o trabalho com situações-problema contextualizadas que podem 

fornecer significado para os conteúdos matemáticos. Assim, como se observa na afirmação 

de Gadotti (2003, p. 48) citada a seguir, todos os indivíduos aprendem na interação com o 

seu contexto:  

 

Quem dá significado ao que aprendemos é o contexto. Por isso para o 

educador ensinar com qualidade, ele precisa dominar, além do texto, o 

com-texto, além do conteúdo, o significado do conteúdo que é dado pelo 

contexto social, político, econômico... enfim, histórico do que ensina.  

 

A análise dos dados mostra que para a participante F1, a aprendizagem significa 

“compreender os conteúdos e não decorá-los para esquecer depois”. Assim, essa 

participante afirma que é importante “trazer para sala de aula eventos do cotidiano [...] e 

relacioná-los com aquilo que está sendo estudado, pois isso desperta o interesse e 

curiosidade dos alunos”. 

Por outro lado, a participante F3 argumenta que a aprendizagem significativa é uma 

“metodologia de ensino onde se valoriza e utiliza os conhecimentos prévios dos alunos. 

Por exemplo, se o aluno mora em uma comunidade rural, deve-se ensinar o conteúdo 

citando exemplos que se aplicam para essa realidade”.  Contudo, para o participante M1, a 

aprendizagem significativa é 

 

[...] o processo no qual as novas informações ou os novos conhecimentos 

estão relacionados com um aspecto relevante, existente na estrutura de 

conhecimentos de cada indivíduo. Por exemplo, é importante focar a 

presença do conteúdo que está sendo trabalhado nas situações da vida 

prática do aluno ou de algo que lhe cause um conjunto de sensações e/ou 

percepções.   

 

Em concordância com esse contexto, os participantes deste estudo afirmaram que 

existe uma relação entre a aprendizagem matemática e os fenômenos que ocorrem no 

cotidiano. A participante F1, por exemplo, argumenta que a “Modelagem fornece outro 

significado para a Matemática, que vai além de decorar fórmulas, pois se relaciona com a 
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sua utilidade prática no cotidiano”. O mesmo pensamento pode ser percebido na 

participante F2, que comenta que “quando o assunto está relacionado com o cotidiano dos 

alunos, a aprendizagem acontece com mais naturalidade”, e na participante F3 que afirma 

que o “conhecimento matemático sem uma aplicação prática no cotidiano não tem 

sentido”.     

Os quatro participantes deste estudo afirmaram que assistem aos jornais televisivos, 

como o Jornal da Globo, e leem fontes informativas em jornais impressos, como o Estado 

de Minas, em revistas e na internet. Nesse sentido, o participante M1 alega que se mantém 

informado “diariamente através dos jornais, da TV e da internet”.  Ainda sobre essa 

questão, eles argumentaram que as informações disponibilizadas nesses meios de 

comunicação estão relacionadas com conteúdos matemáticos quantitativos, que podem ser 

utilizados nas análises de gráficos para facilitar a explicação, a simulação ou a 

demonstração de assuntos aprendidos em Matemática. Por exemplo, a participante F1 diz 

que as informações obtidas na mídia podem auxiliar os indivíduos no entendimento das 

“funções e na resolução de problemas algébricos e aritméticos”. Já a participante F3 afirma 

que essas “reportagens disponibilizam as informações em gráficos, em estatística e 

modelos”. Da mesma forma, o participante M1 argumenta que essas notícias 

disponibilizam “informações, conceitos, conhecimentos, valores, práticas e todas as formas 

culturais que os alunos devem aprender para que o processo educativo se realize”.  

Além disso, para os participantes deste estudo, as informações obtidas pelas mídias 

auxiliam os alunos na coleta de dados durante o processo da Modelagem Matemática, 

promovendo a conscientização de que existe uma preocupação mundial em relação à 

degradação do meio ambiente, relacionada à poluição do ar e da água. De acordo com a 

participante F1, essa preocupação com o meio ambiente pode ser constatada em notícias 

veiculadas nas “redes sociais, na internet, na televisão e na música”. Já o participante M1 

cita o site http://portal.mec.gov/setec/arquivos/pdf/meioambi.pdf para obtenção dessas 

informações.  

Continuando com a questão ambiental, a análise dos dados mostra que os quatro 

participantes concordam que algumas ações devem ser tomadas para a redução da 

degradação do meio ambiente. Por exemplo, a participante F1 discute sobre a necessidade 

do “uso consciente da água para evitar desperdícios” e também sobre a importância de se 

evitar o descarte de resíduos no ambiente e de realizar o seu reaproveitamento. Para essa 

participante é necessário “evitar o desmatamento e as queimadas”. 

http://portal.mec.gov/setec/arquivos/pdf/meioambi.pdf
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Em relação a esse tema, a participante F2 argumenta que “a conscientização da 

população, a utilização dos meios necessários e o apoio dos governantes” são ações 

importantes para se reduzir a degradação do meio ambiente. E, como sugestões, a 

participante F3 aponta ações, como a “redução de consumo, a preservação ambiental, o 

investimento em educação ambiental e a pesquisa para a produção [de] produtos que não 

sejam prejudiciais para o meio ambiente”, como sendo medidas importantes para a 

preservação ambiental.  

De acordo com esses pontos de vista, o participante M1 argumenta que: 

 

[...] existe um grande número de eventos ocorrendo em todo o mundo que 

visa tornar as comunidades mais sensíveis aos problemas ambientais por 

meio da realização de seminários, congressos e conferências sobre o meio 

ambiente e desenvolvimento sustentável, ou seja, por meio desses 

eventos, as populações estão se conscientizando.  

 

 Continuando a análise dos dados, para os quatro participantes desse estudo as 

ferramentas disponibilizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) podem 

facilitar a mediação dos conteúdos a serem ensinados em Matemática com o auxílio da 

Modelagem.  

Sobre essas ferramentas, a participante F1 argumenta: 

 

[...] o avanço e o desenvolvimento tecnológico têm muito a oferecer para 

o ensino, pois acompanha a demanda educacional quando disponibiliza as 

mídias que facilitam a apuração de conceitos, a praticidade e a reflexão 

sobre as teorias. Isso traz o cotidiano para dentro da sala de aula, pois são 

ferramentas atrativas que garantem um aprendizado significativo que sai 

da rotina de exercícios de decoreba, garantindo a motivação. Assim, as 

ferramentas tecnológicas devem ser manipuladas sempre de forma a 

integrar e não substituir outros métodos. 

 

Similarmente, a participante F3 afirma que essas ferramentas tecnológicas podem 

“disponibilizar simulações que façam uma maior relação entre os conteúdos estudados e o 

cotidiano dos alunos”, enquanto para o participante M1, o “conceito de aprendizagem 

torna-se mais dinâmico, fazendo com que o aprender deixe de ser um processo estanque”.  

Os participantes deste estudo também informaram os temas que gostariam de 

trabalhar no processo de Modelagem além da poluição do ar e da água que foram 

propostos pela professora-pesquisadora.  

Quanto a esses temas, a participante F1 informou que: 
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[...] gostaria de trabalhar com as variáveis sociais, econômicas, culturais 

como o crescimento populacional, a crise econômica e a matemática 

desenvolvida por culturas diferentes, pois esses assuntos estão presentes 

no cotidiano dos alunos. Assim, além de aprender os conceitos 

matemáticos, esses temas podem proporcionar outros conhecimentos e 

outras reflexões sobre os fatos. 

 

Para a participante F2, “os temas poluição da água e do ar estão muito bem 

colocados diante das necessidades atuais da população”. Por outro lado, a participante F3 

manifestou o interesse em “trabalhar com um modelo para o cálculo de impedâncias ou 

para a elaboração de um sistema para medir a qualidade e a vazão de rios através de sondas 

colocadas em redes Wi-Fi e transmitidas via internet”. Finalizando, o participante M1 

mencionou que “gostaria de trabalhar com a poluição do solo, que é caracterizada quando 

os resíduos são despejados no solo sem cuidados e tratamentos”. Como justificativa, esse 

participante alega que “os agrotóxicos e os defensivos agrícolas usados de forma 

indiscriminada podem provocar contaminação do solo, que é um dos principais problemas 

ambientais da atualidade”.  

De acordo com esse contexto, o entendimento dos acontecimentos diários, a análise 

dos ambientes estudados e a dedicação dos alunos nos processos de Modelagem, que é 

proporcionada pela contextualização das situações-problema ou dos temas propostos no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem, podem favorecer o processo de ensino e 

aprendizagem em Matemática de uma maneira crítica e reflexiva sobre os problemas 

enfrentados no cotidiano (ROSA; OREY, 2015).  

 

3.2 Fóruns de Discussão 

 

Os fóruns de discussão disponibilizados no AVA foram utilizados para que os 

participantes deste estudo discutissem sobre a resolução das atividades propostas no AVA, 

e, por meio desses fóruns, foram extraídas as informações necessárias à análise dos dados 

coletados durante a condução das atividades. 

Para que houvesse um acompanhamento mais efetivo por parte de todos, os 

professores da disciplina em conjunto com a professora-pesquisadora realizaram a 

montagem de sete fóruns de discussões para que os participantes pudessem questionar as 

atividades, analisá-las e discutir sobre as suas dúvidas. 

Nesses fóruns, ocorreram discussões sobre o desenvolvimento dos projetos de 

modelagem, bem como sobre o processo de elaboração dos modelos matemáticos. Os 
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professores da disciplina, a professora-pesquisadora e o tutor a distância participaram das 

discussões desencadeadas nesses locais, respondendo e sanando as dúvidas e os 

questionamentos dos participantes deste estudo. 

Nesse sentido, os fóruns foram utilizados para estimular e manter o interesse dos 

alunos por meio do retorno imediato às mensagens postadas no AVA, para que o diálogo 

fosse estabelecido entre os professores da disciplina, a professora-pesquisadora e o tutor a 

distância. Essa abordagem auxiliou o processo de interação no AVA, pois incentivou a 

participação de todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem (MOORE, 

1993) e na elaboração dos modelos matemáticos e dos projetos de modelagem. 

Por outro lado, esses fóruns também contribuíram para estimular o 

desenvolvimento da análise crítica e reflexiva dos participantes, pois os temas abordados 

possibilitaram a apresentação de pontos de vista variados sobre os assuntos que foram 

discutidos com relação aos temas poluição da água e do ar e as suas variáveis. Assim, esses 

fóruns oportunizaram a construção do conhecimento matemático, permitindo a troca de 

experiências durante o processo de elaboração das justificativas, das questões de 

investigação e da elaboração dos modelos matemáticos e dos projetos de modelagem 

matemática. 

A análise dos dados mostra que o incentivo para a participação nos fóruns pode ser 

considerada como uma prática metodológica diferenciada que auxiliou no estabelecimento 

do diálogo, pois as mensagens postadas foram essenciais para a diminuição da distância 

transacional
11

 entre os participantes, os professores da disciplina, o tutor a distância e a 

professora-pesquisadora. 

 

3.2.1 Fórum de discussão do Bloco 2 da Fase Inicial: Preparação da Modelagem 

 

A análise dos dados brutos coletados no fórum de discussão relativos ao Bloco 2 foi 

realizada no período de 23 de março de 2015 a 11 de abril de 2015. Os fóruns se iniciaram 

com a apresentação dos participantes, dos professores da disciplina, da professora-

pesquisadora e do tutor a distância, que se colocaram à disposição para auxiliar os alunos 

no processo de elaboração dos projetos de modelagem no decorrer da disciplina. 

                                                 
11

A distância transacional se refere ao espaço psicológico ou comunicativo que separa os professores e os 

tutores presenciais e a distância dos alunos nas transações que ocorrem no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem e que são desencadeadas no ensino na modalidade a distância por meio de situações de 

aprendizagem planejadas (MOORE, 1997 apud PELLI, 2014). 
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Dessa maneira, nesse fórum, os participantes foram convidados a iniciar uma 

discussão sobre a escolha do tema para o desenvolvimento da Modelagem. Essa escolha foi 

realizada entre os temas denominados poluição do ar ou da água e as suas variações. A 

participante F3, por exemplo, justificou a sua escolha pelo tema água: “acho que a maioria 

dos alunos vai preferir o tema água”. Já a participante F1 afirmou: “gosto do tema poluição 

do ar”. Nesse direcionamento, a participante F1 argumenta que conhece uma “experiência 

que simula a chuva ácida. Acho interessante para a Modelagem”. Da mesma maneira, o 

participante M1 sugeriu a realização de um trabalho sobre a poluição do Rio Paraíba do 

Sul, por residir em uma região próxima a esse rio. E, assim, esses temas serviram como 

ponto de partida para o trabalho de campo realizado no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem.  

Diante do exposto, a professora-pesquisadora informou aos participantes ter 

postado no AVA as orientações, para que pudessem continuar as pesquisas sobre o tema 

escolhido, e reforçou a importância da utilização da plataforma Moodle para as trocas de 

informações, que os auxiliariam na elaboração dos modelos matemáticos dos projetos de 

modelagem. Nessa oportunidade, a professora-pesquisadora reforçou a orientação: 

“estamos aguardando que vocês discutam os temas no fórum, pois é de suma importância 

para o desenvolvimento de seus trabalhos”. 

As discussões desencadeadas no fórum foram compartilhadas de maneira amigável 

e respeitosa pelos participantes deste estudo. A análise dos dados coletados nesse fórum 

mostra que houve uma movimentação dos participantes para que todos realizassem 

ativamente as tarefas propostas na plataforma Moodle e que observassem os prazos para o 

envio das atividades por meio de links específicos no AVA. O tutor a distância, por 

exemplo, chamou a atenção dos participantes para que observassem que o prazo para a 

realização das atividades 1 e 3 de EAD512 – Modelagem Matemática tinha sido 

prorrogado até o dia 11/04 (sábado). 

Durante a realização desse fórum, a professora-pesquisadora e os professores da 

disciplina lembraram os participantes da realização das tarefas postadas no AVA, bem 

como da postagem do Questionário I na plataforma Moodle. Houve, por exemplo, o 

incentivo de um professor para que os alunos participassem do fórum e enviassem o 

questionário: “a contribuição de cada um é muito importante para o desenvolvimento do 

trabalho. Não deixem de participar!”. Também a professora-pesquisadora sugeriu aos 

participantes: “realizem pesquisas por artigos na internet”.  
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A análise dos dados mostra que esse fórum possibilitou discussões amplas sobre a 

preparação dos projetos de modelagem por meio das quais a troca de experiências entre os 

participantes ocorreu com o questionamento de ideias para a formulação de opiniões sobre 

os temas discutidos no AVA. 

 

3.2.2 Fóruns de discussão do Bloco 3 da Fase Intermediária: Desenvolvimento da 

Modelagem 

 

A Fase Intermediária, denominada de Desenvolvimento da Modelagem, foi 

dividida em Subfase 1: Elaboração dos Questionamentos e Formulação dos Problemas 

Matemáticos; Subfase 2: Elaboração dos Modelos Matemáticos e Resolução dos 

Problemas Matemáticos e Subfase 3: Interpretação da Solução e Comparação do Modelo 

com a Realidade.  

Durante o desenvolvimento da Subfase 1 foram realizados dois fóruns, o primeiro 

para a discussão dos questionamentos sobre as atividades realizadas no período de 13 de 

abril de 2015 a 25 de abril de 2015 e o segundo para a discussão da formulação das 

questões de investigação, de 27 de abril de 2015 a 2 de maio de 2015. 

Nesses fóruns, os participantes deste estudo discutiram os seus questionamentos e 

as suas dúvidas de uma maneira ativa por meio do registro de seus comentários e sugestões 

sobre os tópicos abordados no Ambiente Virtual de Aprendizagem durante esse período. 

 

3.2.2.1  Subfase 1: Elaboração dos questionamentos e Formulação dos problemas   

matemáticos 

 

Durante o desenvolvimento da Subfase 1, foram realizados dois fóruns: o primeiro 

para a discussão dos questionamentos sobre as atividades realizadas no período de 13 de 

abril de 2015 a 25 de abril de 2015 e o segundo para a discussão da formulação das 

questões de investigação, desenvolvido de 27 de abril de 2015 a 2 de maio de 2015. 

 

3.2.2.1.1  Primeiro Fórum: Discussão sobre os Questionamentos 

 

Nesse fórum, a discussão sobre a pesquisa com relação ao tema escolhido teve 

continuidade, sendo que os questionamentos discutidos pelos participantes deste estudo 

foram retirados das situações-problema que foram pesquisadas.  
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A análise dos dados coletados nesse fórum mostra que houve uma preocupação dos 

participantes sobre a realização dessa tarefa no prazo estipulado pelos professores da 

disciplina. Por exemplo, o participante M1, do grupo B, solicitou aos colegas que não 

deixassem a resolução dessa tarefa para última hora, e a participante F3, do grupo C, 

reforçou a importância da manifestação dos demais participantes dessa discussão nesse 

fórum durante o período de sua realização. 

Com relação ao problema de investigação, a participante F3 propôs os temas 

“aumento da poluição do ar na cidade de Belo Horizonte e na região metropolitana” ou “o 

aumento das doenças devido a essa poluição” para ser desenvolvido no projeto de 

modelagem. Para resolver essa situação-problema, essa participante sugeriu a utilização do 

“conteúdo matemático de equações diferenciais parciais e equações exponenciais”. 

Finalizando a sua participação nesse fórum, essa participante esclareceu que postou 

algumas sugestões de temas de investigação para o desenvolvimento do projeto de 

modelagem para a apreciação dos demais participantes. 

Também a participante F1, do grupo C, contribuiu com essa discussão, postando 

nesse fórum:  

 

Pensei em fazer questionamentos relacionados aos problemas gerados 

pela poluição e as suas consequências, tipos de poluentes, principais 

causadores de poluição, principais atividades geradoras de gases do efeito 

estufa, soluções e medidas para controlar os efeitos da poluição e padrões 

adotados para a qualidade do ar. A partir desses questionamentos 

podemos elaborar problemas de álgebra com dados coletados na 

pesquisa.   

 

Diante do exposto, os participantes desse estudo discutiram sobre a melhoria dos 

questionamentos propostos e sugeriram outros relacionados com os temas escolhidos nas 

etapas anteriores. 

 

 3.2.2.1.2  Segundo Fórum: Formulação das Questões de Investigação 

 

Nesse fórum, os participantes deste estudo participaram ativamente das discussões 

relacionadas com a formulação das questões de investigação de seus projetos de 

modelagem.  

Dessa forma, a participante F3, do grupo C, reforçou a sugestão postada 

anteriormente sobre a escolha de um dos temas relacionados com o “aumento da poluição 
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do ar na cidade de Belo Horizonte devido ao aumento da frota de carros e o aumento dos 

problemas de saúde devido a essa poluição”. Ela discutiu sobre essa sugestão com os 

demais participantes e solicitou que todos postassem a sua contribuição para a elaboração 

do texto da tarefa solicitada sobre o envio do relatório com relação à formulação das três 

questões de investigação. Essa discussão foi intermediada pelos professores da disciplina, 

que reforçaram que a participação de todos os participantes era muito importante para a 

continuidade dessa discussão dialógica via plataforma para que as ideias, sugestões, 

comentários e dúvidas fossem expostos, possibilitando que os esclarecimentos fossem 

realizados sem atrasos.  

Em seguida, houve uma participação ativa dos participantes nas discussões 

desencadeadas nesse fórum. Por exemplo, a participante F1, do grupo C, dialoga com a 

participante F3, também do grupo C, comentando que as informações postadas poderiam 

ser complementadas com a participação de todos os envolvidos nesse processo. Essas 

informações estavam relacionadas com as possíveis soluções e medidas que poderiam ser 

colocadas em prática para controlar os efeitos da poluição e dos padrões adotados para 

melhorar a qualidade do ar. Nessa ocasião, mais uma vez os professores da disciplina 

solicitaram que os participantes se posicionassem de maneira crítica e reflexiva sobre a 

formulação das questões de investigação, motivando-os a participarem ativamente desse 

fórum de discussão. 

Ainda nesse fórum, dando continuidade à discussão das ideias, a participante F3 

postou os seus comentários sobre a formulação das questões de investigação: 

  

1) Aumento da poluição ambiental devido ao aumento da frota de carros. 

Essa questão foi escolhida, pois, segundo os dados da pesquisa da 

Universidade Federal de Minas Gerais, da Organização Mundial de 

Saúde e do site da Prefeitura de Belo Horizonte, a poluição do ar na 

capital mineira e na região metropolitana cresceu de forma assustadora 

nos últimos dois anos. Segundo esses dados, esse aumento se deve ao 

crescimento do uso de carros particulares pela população. Sendo assim, a 

partir desse problema seria necessário estimar o que está provocando esse 

aumento e quais medidas podem ser tomadas para controlar e amenizar 

essa situação. 

2) Aumento do número de mortes e doenças causadas na região devido a 

essa poluição. Ainda, segundo dados das mesmas pesquisas, o número de 

casos de doenças respiratórias causadas pelos efeitos dessa poluição tem 

aumentado muito e a complexidade das doenças e o número de mortos 

também. Esse fato serve como um alerta para a população que deve 

mudar o seu modo de vida, para conseguir condições adequadas de 

qualidade de vida. É importante lembrar que a cidade já foi local de 

referência para cuidar da saúde de pessoas com problemas respiratórios. 



105 
 

Seria bom que em nosso trabalho a gente relacionasse e analisasse os 

novos tipos de problemas de saúde e buscasse soluções. 

3) Soluções e medidas para controlar os efeitos da poluição e padrões 

adotados para a qualidade do ar. Nesse tópico, poderíamos sugerir as 

possíveis soluções para esses problemas visando melhorar a qualidade do 

ar da cidade. Podemos usar como referência os dados fornecidos 

diariamente pela prefeitura de BH sobre a qualidade do ar da cidade e 

estudar possibilidades melhores de transporte coletivo para evitar o uso 

de carros particulares e buscar também o uso de veículos que emitam 

uma quantidade menor de poluentes. 

 

Complementando as informações postadas por F3, a participante F1, comentou: 

  

[...] as soluções e medidas para controlar os efeitos da poluição do ar são 

relevantes, tendo em vista a conscientização de cidadãos. Nesta época do 

ano o ar fica seco e muitas queimadas acontecem por imprudência, como 

dispensar cigarros acesos em qualquer lugar, queimar lixos e entulhos, 

que também liberam gases para a atmosfera, manter o veículo revisado 

para garantir o bom funcionamento do catalizador, muitos acreditam no 

mito de retirá-lo para aumentar a sua potência, que de fato não existe, 

apenas faz aumentar o consumo do combustível e liberar gases nocivos à 

atmosfera. Conscientizar em relação à reciclagem, à decomposição de 

matéria orgânica e queima do lixo também contribuem para a poluição do 

ar; plantar árvores, pois a arborização do meio urbano é um fator 

extremamente importante para a qualidade do ar. Uma cortina de árvores, 

por exemplo, é capaz de reter mais de 80% das partículas inaláveis 

emitidas pelos motores a diesel (SIRKIS, 1999, p. 78). Optar por 

combustíveis limpos como etanol, que não libera CO2. A conscientização 

da sociedade por uma melhor qualidade do ar se faz importante, pois são 

os protagonistas do mal causado ao meio ambiente em que vivem. 

 

Nessa subfase foram abertos dois fóruns auxiliares denominados de “Lembrando as 

Datas para o Cumprimento das Tarefas” e “Subfase 1 Termina Hoje”. Os principais 

objetivos desses fóruns foram promover a discussão dos questionamentos propostos pelos 

participantes para os esclarecimentos das dúvidas sobre a formulação das questões de 

investigação. 

Ressalta-se que não houve uma interação ativa dos participantes nesses fóruns, que 

estavam relacionados com os lembretes postados no AVA sobre os prazos finais para a 

postagem das tarefas, bem como mensagens incentivando a participação de todos nos 

fóruns propostos na plataforma.  

 

 

 



106 
 

3.2.2.2  Subfase 2: Elaboração dos modelos matemáticos e Resolução dos problemas 

matemáticos 

 

Durante o desenvolvimento dessa subfase, foram realizados dois fóruns. O primeiro 

teve por objetivo a discussão de informações fundamentais sobre o processo de elaboração 

dos modelos matemáticos de acordo com as atividades e orientações propostas na 

plataforma a serem desenvolvidas no período de 4 de maio de 2015 a 16 de maio de 2015. 

Já o segundo fórum foi realizado para a discussão sobre as informações relacionadas com o 

processo de resolução de modelos matemáticos que foram realizados no período de 18 de 

maio de 2015 a 30 de maio de 2015 de acordo com as atividades e orientações postadas na 

plataforma. 

 

3.2.2.2.1  Fóruns de Discussão da Subfase 2 

 

A discussão nesse fórum começou com a participante F3, do grupo C, que contatou 

os demais participantes, chamando a atenção para a resolução das tarefas postadas na 

plataforma para o desenvolvimento dessa subfase, bem como solicitou uma discussão 

sobre alguns ajustes nas atividades anteriores. Com relação aos ajustes, essa participante 

fez as seguintes colocações: 

 

Temos que começar a realizar essa etapa, bem como realizar as atividades 

de a a j para darmos continuidade ao trabalho. No entanto, as outras 

etapas que já realizamos precisam de ajustes, por exemplo, melhorar a 

pesquisa sobre o tema que já foi realizada e documentar de uma forma 

melhor o nosso trabalho. Temos também que arrumar as referências. 

Gostaria de sugerir que nessa semana, além de começarmos a realizar 

essas atividades, poderíamos também de forma simultânea corrigir alguns 

erros das etapas anteriores. Amanhã eu vou começar a mexer nos 

arquivos, postando-os no fórum para os colegas corrigirem o texto no 

próprio arquivo, reenviando-o na plataforma.  

 

 Em um segundo momento, essa participante postou uma mensagem na qual solicita 

a participação de todos na resolução das atividades postadas na plataforma, para que, 

citando suas palavras, “nessa nova etapa que será iniciada possamos conversar nos fóruns”. 

Nesse sentido, a participante F1 mostrou preocupação com a “falta de interação dos 

participantes”.  

F3 também demonstrou preocupação com relação à correta utilização das 

referências bibliográficas nos textos escritos para as atividades propostas no AVA, 
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afirmando que as compartilharia com os demais participantes para correções e sugestões. 

Essa iniciativa foi elogiada pela professora-pesquisadora. 

Os professores da disciplina também reafirmaram a necessidade do envolvimento 

ativo de todos nos fóruns, incentivando-os a participarem das discussões propostas nesse 

ambiente. Assim, postaram a seguinte mensagem: “a participação de todos é muito 

importante na fase final da elaboração dos projetos de modelagem”.  

Posteriormente, a participante F1, do grupo C, colocou-se à disposição para auxiliar 

os demais na elaboração dos modelos, e direcionou uma mensagem para a participante F3, 

perguntando se os modelos elaborados foram baseados nos questionamentos enviados 

anteriormente em outros fóruns. Respondendo à pergunta, F3 afirmou que a elaboração dos 

modelos foram baseados nos questionamentos postados e que também utilizou-se dos 

dados disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e dos dados da 

pesquisa da UFMG e da ONU.  

Em mais uma participação no fórum, F1 postou um resumo que continha 

informações sobre a Modelagem como uma estratégia de ensino para a formação de alunos 

críticos e reflexivos por meio do estabelecimento de relações entre os conteúdos estudados 

e as situações-problema retiradas da realidade.  

 

[...] trabalhar o conteúdo de Função Exponencial na modelagem é 

importante, pois muitos o consideram sem aplicação prática. Então, por 

causa das dificuldades encontradas em compreender os conceitos de 

expoentes negativos e expoentes com variáveis, o trabalho com este 

conteúdo com a modelagem se torna mais significativo para os alunos. 

Assim, a partir da pesquisa e da análise dos dados coletados, podem-se 

elaborar problemas com o conteúdo de função exponencial, 

oportunizando para os alunos a realização de investigações e dos 

questionamentos por meio da formulação de conceitos, proporcionando 

um aprendizado significativo e, ao mesmo tempo, contextualizado. Esta 

situação de investigação e questionamentos possibilita que os alunos se 

tornem seres sociais e críticos, pois mostra para eles a importância dos 

conteúdos estudados já que, na maioria das vezes, o desinteresse dos 

alunos está relacionado com a falta de praticidade e de utilidade da 

matemática. Desta forma, os alunos podem fornecer significados ao 

aprendizado de matemática, pois se pode estabelecer uma relação entre os 

conteúdos com a sua aplicação a partir de um problema social que 

enfrentam no cotidiano.   

 

Em seguida, ela informou que elaborou um modelo matemático baseado em seus 

próprios questionamentos sobre a pesquisa realizada com relação à temática escolhida 

anteriormente. Continuando com a interação nesse fórum, a professora-pesquisadora 

solicitou que os demais participantes postassem as suas considerações. Diante dessa 
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solicitação, a participante F3 postou novamente um pedido para que todos participassem 

das discussões e sugeriu uma divisão das tarefas entre os participantes para que todos 

pudessem “contribuir para a realização de um trabalho melhor”.  

Os professores da disciplina também solicitaram a participação na realização das 

atividades propostas no Ambiente Virtual de Aprendizagem, o que foi reforçado pela 

professora-pesquisadora que disse que essa etapa de elaboração dos modelos matemáticos 

é decisiva e que poderia auxiliar os participantes na conclusão dos projetos de modelagem. 

 Com relação à elaboração e resolução dos modelos matemáticos, o participante M1, 

do grupo B, fornece informações sobre o reúso da água: 

  

Características econômicas e relativas ao uso da água na indústria 

segundo a adoção de práticas de reúso. Assim, após a caracterização geral 

do reúso da água nos estabelecimentos da bacia do rio Paraíba do sul, 

passou-se agora à análise econométrica dos fatores que influenciam a 

decisão dos estabelecimentos em adotar o reúso e de como esta decisão 

influi no comportamento da demanda industrial de água.    

 

Diante dessa postagem, a participante F2 ressaltou: 

 

[...] é muito importante inferirmos a ideia de despoluição em nossas 

águas, pois, a água é essencial para a vida no planeta. Então, se 

descartamos essa ideia como será a vida de nossas futuras gerações?  E a 

qualidade de vida delas como será? Nós, seres humanos, temos que tomar 

providências imediatas para que a situação não piore ainda mais. 

 

De acordo com esse raciocínio, um dos professores da disciplina postou o seguinte 

questionamento para a participante F2: “Quais são essas providências? Como fazer isso?”  

Esse professor também questionou sobre o andamento da organização dos dados coletados 

nos questionários que essa participante aplicou aos alunos e professores da escola na qual 

leciona. 

Nesse contexto, a professora-pesquisadora encaminhou um e-mail para a 

participante F2 para verificar o entendimento das orientações fornecidas durante a 

videoconferência realizada em 20 de maio de 2015, bem como sobre a aplicação desses 

questionários. Quanto a isso, essa participante informou que havia entendido as 

orientações, que a aplicação desses questionários estava sendo realizada e postou a 

seguinte mensagem no fórum: 
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Recebi a sua mensagem e, por enquanto, estou enviando apenas cinco 

questionários respondidos pelos alunos. Os questionários dos professores 

eu consegui entregá-los na quarta-feira e pedi que me devolvessem na 

sexta-feira, só que os professores aderiram a uma paralização nesse dia e, 

por isso, não teve aula. Sendo assim, eu recebi apenas um questionário, 

estava de receber outro amanhã. Entendi muito bem os caminhos a seguir. 

Só que ir ao polo é uma tarefa muito complicada, pois moro a 100km de 

distância e dependo de outras pessoas para me levar. Seria possível você 

me enviar as orientações via fórum?  

 

Depois do recebimento dos questionários, um dos professores da disciplina 

juntamente com a professora-pesquisadora auxiliaram a participante F2 na análise dos 

dados constantes nesse instrumento de coleta.  

Por outro lado, a participante F3 acrescentou em seus comentários que: 

 

[...] no caso da poluição do ar em Belo Horizonte, grande parte dos 

problemas causados pela poluição é devido ao aumento da frota de 

carros. Contudo, esse aumento foi reduzido com leis que regulam os tipos 

de veículos que podem trafegar na cidade e com melhoria do transporte 

público. Um exemplo é que não podem circular no centro muito veículos 

de carga pesada bem como veículos muito antigos.   

 

Um dos professores da disciplina encerrou esse fórum informando que os modelos 

matemáticos deveriam ser postados na plataforma até o dia 20 de junho de 2015. Nessa 

subfase também foi aberto um fórum auxiliar denominado de “Trabalhando a Subfase 2”, 

cujo objetivo foi auxiliar os participantes no entendimento da realização das atividades 

propostas, bem como incentivá-los para o seu cumprimento nas datas estipuladas. 

 

3.2.2.3  Subfase 3: Interpretação da solução e Comparação do modelo com a realidade 

 

Durante o desenvolvimento da Subfase 3, no período de 1º de junho de 2015 a 20 

de junho de 2015, foram realizados dois fóruns, sendo o primeiro para a discussão da 

interpretação das soluções encontradas e para a comparação dos modelos com a realidade, 

e o segundo para discutir sobre os modelos matemáticos que foram revisados pelos 

professores da disciplina e pela professora-pesquisadora. 

Na primeira manifestação nesse fórum, um dos professores da disciplina solicitou 

que os participantes discutissem os temas propostos. Em seguida, a professora-

pesquisadora pediu que os participantes postassem e discutissem sobre a interpretação das 
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soluções dos modelos elaborados e dos resultados da comparação desses modelos com a 

realidade.  

Nesse sentido, a participante F2, do grupo A, postou o seguinte comentário com 

relação à elaboração do modelo matemático que representava a situação-problema 

escolhida anteriormente:  

 

Concluímos que esse modelo matemático está dentro de nossa realidade, 

quando nos mostra uma forma de detectarmos a poluição da água de 

forma imediata num reservatório. Precisamos, então, sermos cada vez 

mais conscientizados desse grave problema que enfrentamos, para que 

nós e nossas futuras gerações não soframos tanto com a poluição da água. 

Agindo assim, conseguiremos não apenas detectar, e sim diminuir a 

poluição das águas, que na verdade é objetivo de muitas pessoas, 

conforme se observa nos resultados dos questionários aplicados na 

Escola. 

 

Com relação ao tema de seu projeto de modelagem, para a participante F3, do 

grupo C, a elaboração do modelo matemático possibilitou chegar à seguinte conclusão: 

  

[...] a quantidade de veículos na frota do transporte coletivo está 

diretamente relacionada com o aumento da poluição do ar, visto que, se 

houver melhoria no transporte público, o número de veículos em 

circulação irá diminuir consideravelmente. Outra questão importante é a 

proibição de circulação de veículos de grande porte e veículos antigos 

que emitem mais poluentes na atmosfera, bem como a escolha do 

combustível a ser utilizado pelos veículos.  

 

Em seguida, a participante F1, do grupo C, acrescentou que, com a elaboração 

desse modelo matemático, foi “possível detectar que o dióxido de carbono é um dos 

maiores causadores de efeito estufa e do aquecimento global por causa do aumento de sua 

emissão ao longo dos anos”.  

Com relação ao fórum aberto para as discussões sobre os modelos revisados, a 

participante F2 afirmou em sua postagem: “elaborar um modelo matemático não é tarefa 

fácil. Porém, percebi que a elaboração de modelos traz uma riqueza de conhecimentos, 

pois é uma excelente forma de trabalhar com a criatividade em sala de aula”. 

Continuando com a discussão nesse fórum, a participante F3 concordou com a 

participante F2 e postou sua opinião sobre a elaboração de modelos matemáticos:  

 

[...] é um trabalho que demanda tempo, criatividade e entusiasmo dos 

alunos, cabendo aos professores incentivarem, motivarem e mediarem o 

trabalho para a obtenção dos resultados esperados. Assim, o aprendizado 
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pode ser satisfatório e contextualizado como visam às propostas 

educacionais de hoje. 

 

Por outro lado, a realização dos fóruns auxiliares possibilitou a discussão sobre a 

realização das tarefas e do cumprimento de seus prazos para o envio dos modelos 

matemáticos até a data-limite proposta na plataforma. 

Nesses fóruns, a professora-pesquisadora postou comentários informando que a 

disciplina se encontrava em um estágio muito importante de seu desenvolvimento com 

relação aos projetos de Modelagem, por isso ressaltou a importância da participação de 

todos nas discussões propostas nos fóruns. Assim, houve a corroboração dos professores da 

disciplina sobre as mensagens postadas pela professora-pesquisadora.  

No segundo fórum auxiliar, a professora-pesquisadora elogiou a participação dos 

participantes da pesquisa nos fóruns, mas informou que o trabalho ainda não havia 

finalizado. Dessa forma, solicitou que os participantes tentassem relacionar o aprendizado 

desenvolvido nessa disciplina com a sua prática docente. 

Em seguida, a professora-pesquisadora relembrou as datas de postagem das 

próximas tarefas e solicitou o envolvimento de todos na realização dessas atividades. Os 

professores da disciplina endossaram a mensagem postada pela professora-pesquisadora e 

solicitaram a participação ativa de todos nos próximos fóruns de discussão. 

 

3.2.3 Fóruns de discussão do Bloco 4 da Fase Final: Apresentação da Modelagem e 

Entrega do Relatório Final 

 

Nesse bloco foi realizado um fórum, de 22 de junho de 2015 a 4 de julho de 2015, 

para a discussão das dúvidas com relação à apresentação do projeto de modelagem 

matemática e à escrita de seu relatório final. A análise dos dados mostra que a participante 

F2 efetuou somente uma postagem para sanar uma dúvida com relação ao dia e ao horário 

da apresentação do projeto no polo, enquanto as participantes F1 e F3, do grupo C, tiveram 

uma participação efetiva nas discussões propostas nesse fórum. Essa análise também 

mostra que M1 não participou dessas discussões. 

Dessa maneira, apesar das informações constantes no AVA, a participante F2, do 

grupo A, solicitou a confirmação do dia e horário da apresentação do projeto de 

modelagem nos polos, e a professora-pesquisadora reafirmou que as apresentações seriam 
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realizadas no dia 03/07/2015, nos polos João Monlevade, Ipatinga e São José dos Campos, 

de acordo com o cronograma disponibilizado no AVA. 

Em seguida, a participante F1 interagiu com os demais participantes informando 

que estava “montando o relatório e preparando a apresentação” e solicitou sugestões para a 

“conclusão do relatório e para a preparação da apresentação”. Essa participante postou a 

apresentação que estava elaborando e informou que o modelo foi baseado nos três 

questionamentos discutidos nos fóruns anteriores. 

Nas próximas postagens, as participantes F1 e F3 estabeleceram um diálogo com o 

objetivo de dirimir as dúvidas sobre o modelo matemático que utilizariam no projeto de 

modelagem. Nesse sentido, a participante F3 comentou: “agora eu estou no trabalho e 

depois das 17 horas estarei na plataforma e podemos conversar. Assim, a gente define 

como será a apresentação e como faremos a filmagem”. 

Posteriormente, a participante F3 solicitou a confirmação do horário das 

apresentações, do tempo disponibilizado para cada apresentação, da formatação e do 

número de páginas do relatório. Em seguida, a professora-pesquisadora postou uma 

mensagem confirmando o horário da apresentação dos projetos em cada polo, bem como 

informações sobre as dúvidas postadas nesse fórum. 

No dia seguinte, a participante F3 postou o arquivo intitulado “apresentação”, 

enquanto a participante F1 enviou o arquivo intitulado “modelagem” para que pudessem 

discutir sobre a elaboração do relatório final. A participante F1 solicitou auxílio para a 

escrita das considerações finais e também para a formatação do relatório.  

Nesse fórum, os professores da disciplina e a professora-pesquisadora lamentaram 

não terem assistido à apresentação do projeto das participantes do grupo C em virtude de 

problemas ocorridos no polo com a conexão da internet e solicitaram que os participantes 

desse estudo postassem o vídeo das apresentações, as respostas para o Questionário II, o 

relatório final do projeto de modelagem e as respostas para os questionamentos pós-

apresentação postados na plataforma. 

As participantes do grupo C também lamentaram o problema com a conexão da 

internet ocorrida no dia da apresentação dos projetos e informaram que estavam corrigindo 

o trabalho escrito e editando a filmagem para que depois pudessem postá-los na 

plataforma. 

Em virtude de problemas com a postagem do vídeo da apresentação pelas 

participantes do grupo C, um dos professores da disciplina solicitou que a participante F3 

enviasse o arquivo da apresentação em seu e-mail institucional. Mas, como isso não foi 
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possível por causa do tamanho do arquivo, o professor da disciplina orientou que as 

participantes F1 e F3 dividissem o arquivo em três e os postassem no link indicado para 

esse envio. Elas seguiram a orientação e, posteriormente, postaram os três arquivos dessa 

apresentação.  

Diante disso, a professora-pesquisadora comentou em sua postagem no fórum: 

“gostaria de elogiar a apresentação de vocês. É possível perceber o esforço e a qualidade 

do trabalho que realizaram”. 

Por outro lado, um fórum auxiliar denominado “Reta Final do Processo de 

Modelagem com a Apresentação dos Projetos” também foi disponibilizado na plataforma 

Moodle para a postagem de informações referentes aos prazos de postagem das atividades 

propostas no AVA, à apresentação dos projetos e à escrita do relatório final. Nesse fórum, 

no dia 02/07/2015, a professora-pesquisadora postou uma mensagem sobre a apresentação 

dos projetos agendada para o dia 03/07/2015 nos polos:  

 

Espero que todos estejam bem. Amanhã teremos mais um momento para 

compartilharmos nossas ideias e conhecermos um pouco mais sobre o 

trabalho de todos os participantes. Estão curiosos? Eu estou. Para 

amanhã, reforço a necessidade de providenciarem dispositivos para 

gravarem as apresentações para posterior postagem na plataforma. 

 

Vale aqui ressaltar que um dos professores da disciplina ratificou a mensagem 

enviada pela professora-pesquisadora e solicitou que os participantes postassem as 

atividades propostas de acordo com o cronograma previamente estabelecido. 

 

3.3      Atividades do Registro Documental no AVA 

 

As atividades do registro documental disponibilizadas na plataforma Moodle estão 

relacionadas com o envio de justificativas, de relatórios e de textos de reflexão que foi 

solicitado durante a condução do processo de modelagem que foi desencadeado no AVA. 

 

3.3.1  Atividades do registro documental do Bloco 2: Fase Inicial – Preparação da 

Modelagem de 23 de março de 2015 a 18 de abril de 2015 

 

A fase inicial, refente à preparação do processo da modelagem matemática, foi 

composta pelas etapas de escolha e pesquisa do tema. Assim, a professora-pesquisadora 

utilizou o Caso 2 proposto por Barbosa (2003) para apresentar os temas poluição da água 
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ou do ar para que os participantes desse estudo escolhessem um desses tópicos e o 

investigasse. 

Dessa maneira, os participantes ficaram responsáveis pela coleta dos dados e pela 

busca de informações sobre o tema escolhido para que pudessem formular a problemática 

inicial do projeto. Dois grupos de alunos escolheram o tema poluição da água enquanto o 

outro optou por poluição do ar. 

O QUADRO 11 mostra as atividades de modelagem desenvolvidas na plataforma 

Moodle durante a realização do Bloco 2: Fase Inicial – Preparação da Modelagem. 

 

QUADRO 11: Atividades do Registro Documental do Bloco 2 Desenvolvidas no AVA 

 

BLOCO 2: FASE INICIAL – PREPARAÇÃO DA MODELAGEM 

De 23 de março de 2015 a 18 de abril de 2015 

ATIVIDADE PERÍODO OBJETIVO 

 

Escolha do 

Tema 

 

De 23 de março de 

2015 a 11 de abril 

de 2015 

 Escolher o tema entre poluição da água e do ar 

e suas variações. 

 Postar na plataforma a justificativa da escolha 

do tema. 

Relatório de 

Pesquisa 

De 23 de março de 

2015 a 13 de abril 

de 2015 

 Postar na plataforma o relatório das pesquisas 

realizadas que contém a escrita de um texto 

sobre o tema escolhido. 

Justificativa 

Comentada 

De 11 de abril de 

2015 a 18 de abril 

de 2015 

 Postar na plataforma a resposta para os 

comentários da justificativa de acordo com o 

feedback recebido dos professores. 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

3.3.1.1  Justificativa de escolha do tema 

 

Essa atividade consistiu na escolha de um tema entre a poluição da água ou do ar e 

as suas variações. Anteriormente à realização dessa atividade, os alunos haviam sido 

divididos em três grupos A, B e C, visando favorecer as discussões nos fóruns 

disponibilizados no AVA para que cada participante pudesse expressar a sua opinião e 

postar as suas contribuições. 

Contudo, apenas quatro participantes permaneceram matriculados na disciplina 

EAD512 – Seminário I: Modelagem Matemática conforme explicitado no Capítulo II, no 

tópico Participantes do Estudo. Dessa maneira, o grupo A foi composto pela participante 

F2 matriculada no polo de Ipatinga-MG, o grupo B pelo participante M1 do polo de São 

José dos Campos-SP e o grupo C pelas participantes F1 e F3 do polo de João Monlevade-

MG. 



115 
 

A participante F2 do grupo A escolheu o tema poluição da água porque em seu 

ponto de vista é um dos principais assuntos debatidos atualmente. Em sua justificativa ela 

afirma que “a pequena parcela de água disponível para uso, infelizmente, está cada dia 

mais escassa e o ser humano sofre, principalmente, com o problema da poluição e 

contaminação”. Acrescenta ainda a sua opinião sobre a importância do estudo desse tema: 

“iremos conhecer os principais poluentes da água e os diversos problemas gerados com a 

poluição das águas no planeta”. 

Também o participante M1 do grupo B optou pelo tema poluição da água, pois para 

ele “a poluição doméstica é a principal agressão ao Rio Paraíba do Sul”. De acordo com 

esse participante, “a escolha desse tema retrata, ao mesmo tempo, a relação com a atual 

situação da falta de água na Região Sudeste”.  Ele também argumentou que esse “problema 

é o reflexo de várias agressões, sobretudo do esgoto lançado no rio, cuja água também é 

usada para as pessoas beberem”. Prossegue sua argumentação explicando que o esgoto das 

casas que é lançado nos rios destrói a vida aquática e causa problemas à saúde da 

população.  

 

[...] as poluições que enxergamos são causadas pelo esgoto das casas, que 

lança nos rios o resto de comida e um tipo de bactéria que deles se 

alimenta: são chamadas bactérias aeróbicas, elas consomem o oxigênio e 

destroem a vida aquática e, além disso, podem causar problemas de saúde 

se forem ingeridas. 
 

Esse participante finaliza a sua justificativa informando as principais consequências 

relacionadas à poluição do Rio Paraíba do Sul. 

  

[...] substâncias tóxicas lançadas nas águas pelas indústrias atingem os 

animais e os vegetais aquáticos, chegando a matá-los. Os animais e 

vegetais aquáticos atingidos contaminam o homem, e os esgotos das 

cidades podem lançar nos rios e lagos os seres vivos causadores de 

doenças.  

 

 Já as participantes F1 e F3 do Grupo C optaram pelo tema poluição do ar. De uma 

maneira sistematizada, elas iniciam a sua justificativa comentando que, como os problemas 

ambientais são provocados pela população, existe a necessidade da condução de “estudos 

relativos à causa e à prevenção desses problemas”. 

 Continuando a sua justificativa, as participantes F1 e F3 mostram a conexão da 

Modelagem com a aplicação prática da Matemática por meio de uma educação crítica e 

motivadora. Em relação a esse assunto, argumentam que: 
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(...) a Modelagem Matemática traz para dentro da sala de aula o cotidiano 

do aluno, fazendo-o colocar em prática aquilo que foi aprendido com os 

conceitos e teorias, dando uma utilidade à Matemática, fomentando uma 

educação crítica e motivadora, despertando o maior interesse pela 

disciplina, além de proporcionar uma aula participativa onde o aluno se 

faz sujeito ativo da aprendizagem e não passivo como em aulas 

tradicionais em que o aluno é apenas o ouvinte. 
 

Essas participantes reforçam que a escolha desse tema para investigação é 

necessária devido aos problemas ambientais da atualidade que são causados em 

decorrência da ação humana. Nesse sentido, de acordo com as participantes desse grupo, é 

importante o desenvolvimento do pensamento reflexivo e crítico dos alunos para que 

possam utilizar o poder de argumentação para discutirem as alternativas necessárias para 

que se comprometam com o ambiente no qual estão inseridos (SKOVMOSE, 2001).  

Para elas a utilização de ferramentas matemáticas na elaboração de modelos pode 

auxiliar os alunos na resolução de problemas enfrentados no cotidiano, pois é importante 

“definir um modelo que possa dimensionar, relatar e conhecer as características de 

dispersão de vários poluentes na atmosfera”.  

Elas prosseguem sua exposição, citando as expectativas quanto ao desenvolvimento 

da Modelagem. Em relação a esse ponto, elas esperam que:  

 

[...] a motivação dos alunos pela disciplina [Modelagem] melhore o 

desempenho, a discussão e a reflexão sobre os dados obtidos na pesquisa, 

conscientizando [sobre] a sua importância para compreender e analisar as 

consequências causadas pela poluição e [para] propor estratégias de 

erradicar a poluição, de exploração e investigação, para relacionar as 

causas aos efeitos provocados, descrever e interpretar os dados analisados 

através de tabelas, gráficos ou fluxogramas, enfim, um aprendizado 

significativo e contextualizado. 
 

De acordo com o entendimento das participantes do grupo C, o trabalho que será 

realizado durante a condução dessa disciplina favorecerá 

 

[...] a descoberta, a discussão de ideias, o conhecimento crítico e o 

relacionamento da matemática com as poluições atmosféricas e seus 

causadores, situando os conceitos e teorias aprendidos como um 

instrumento de análise da ação do homem, [por meio do] 

desenvolvimento sustentável e formação de cidadãos críticos. 
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Nesse direcionamento, as participantes desse grupo afirmaram que a elaboração de 

modelos matemáticos pode possibilitar a indicação e a avaliação de concentrações de um 

determinado poluente, mensurando, assim, o impacto de alguma fonte poluidora.  

 

3.3.2 Relatório de pesquisas realizadas sobre o tema 

 

Após a escolha dos temas, a apresentação da justificativa dessa escolha e a posterior 

postagem da justificativa comentada, foi proposto para os participantes desse estudo 

postarem um relatório contendo informações sobre o desenvolvimento dos projetos de 

modelagem. Para a elaboração desse relatório foi solicitado para os participantes a escrita 

de um texto que contivesse a introdução ao tema, a justificativa da escolha do tema 

relacionado com o ar ou a água e um tópico sobre o desenvolvimento da pesquisa realizada 

em relação ao tema escolhido. 

A participante F2 do grupo A iniciou o seu relatório informando que o planeta Terra 

é coberto por 71% de água e que, sem esse recurso natural, os seres humanos não 

sobreviveriam. No entanto, adverte que o próprio ser humano é quem mais polui esse bem 

indispensável para a sobrevivência do planeta. 

Em seguida, na pesquisa que realizou sobre o tema, ela comentou sobre os 

principais poluentes produzidos pelos seres humanos e as suas possíveis maneiras de 

controle. Sobre esse aspecto, deu o seguinte exemplo: “um litro de óleo de cozinha pode 

contaminar até um milhão de litros de água”. 

De acordo com as informações obtidas por essa participante, os óleos vegetais 

aumentam de uma maneira excessiva a quantidade de nutrientes na água e, 

consequentemente, ampliam a quantidade de algas que causam a eutrofização
12

, que 

provoca a morte de peixes e outros animais e plantas aquáticas. O controle desse poluente 

pode ser realizado por meio de seu armazenamento em vasilhames próprios e descarte em 

lugares apropriados. 

Sobre esse tema, a participante F2 também pesquisou a poluição causada pelo 

esgoto doméstico e obteve a informação de que a “água proveniente dos esgotos é 

composta por inúmeros elementos, no entanto, os que se destacam são compostos 

orgânicos ricos em microrganismos, que podem causar doenças e infecções”. Essa 

                                                 
12

A eutrofização é o processo de poluição de corpos d´água, como rios e lagos, que acabam adquirindo uma 

coloração turva ficando com níveis baixíssimos de oxigênio dissolvido na água. Esse fenômeno provoca a 

morte de diversas espécies animais e vegetais, sendo que tem um impacto profundo para os ecossistemas 

aquáticos. 
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participante afirma que uma das possíveis maneiras para controlar esse tipo de poluição é 

“efetuar o tratamento do esgoto através de empresas especializadas”. 

Com relação aos fertilizantes químicos que são utilizados na agricultura, comenta 

que, se esse tipo de fertilização “não for feita de forma adequada, pode contaminar os 

açudes e os lençóis aquáticos”, pois “o aumento de elementos na água, como enxofre, 

cobre e magnésio contidos nos fertilizantes químicos, pode ser prejudicial à saúde”. 

Assim, de acordo com essa participante, uma maneira adequada para controlar a 

poluição causada pela fertilização química é a “certificação de que não haverá chuva em 

curto prazo para que se possa efetuar a cobertura dos fertilizantes evitando a lixiviação
13

”. 

Contudo, é necessário que se atente para a “dosagem [de fertilização química] a ser 

utilizada e nunca efetuar aplicações próximo de rios e açudes”.  

Continuando com o tema poluição da água, a participante F2 argumentou que 

“quaisquer resíduos sólidos podem ser levados pelas chuvas ou mesmo descartados em 

córregos e riachos. Sua presença é uma ameaça para a fauna aquática, matando por 

sufocamento e impedindo o curso natural das águas em alguns casos”. Nesse caso, a 

maneira de controle indicada por essa participante é “evitar despejar dejetos sólidos em 

lugares não indicados”. Em relação a esse aspecto, ela pesquisou também sobre o chorume, 

que é o “líquido que escorre dos lixões e que pode infiltrar no solo e contaminá-lo”. 

Segundo sua colocação, a coleta seletiva do lixo e o despejo de dejetos em lugares 

autorizados são medidas que podem colaborar para o controle desse tipo de poluição. 

Ainda de acordo com a pesquisa realizada por F2, o lixo nuclear é outro tipo de 

poluição da água composta por “dejetos provenientes da manipulação de elementos 

contendo radiação”. Esse tipo de poluição pode ser controlado por meio da adoção de 

medidas públicas que estimulem e “incentivem outras formas de geração de energia e uma 

maior fiscalização das usinas existentes”. 

Quanto à contaminação da água por meio dos metais pesados, ela afirma que 

“consiste na contaminação por descarte inadequado de produtos que contenham tais 

elementos ou por indústrias que se utilizam de catalisadores que contenham esses metais”.  

Esse tipo de poluição pode ser controlado evitando-se “o descarte de pilhas, de baterias e 

demais produtos que contenham metais pesados em sua composição” e também pelo 

                                                 
13

Lixiviação é o processo pelo qual os elementos químicos do solo migram, de maneira passiva, das camadas 

mais superficiais de um solo para as camadas mais profundas, em decorrência de um processo de lavagem 

devido à ação da água da chuva ou de irrigação, tornando-se indisponíveis para as plantas. 
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incentivo de “medidas públicas para fiscalizar indústrias que manipulam materiais 

pesados”.  

Outro tipo de poluição citado por essa participante é a poluição térmica que, 

segundo seus estudos, ocorre com descargas de água quente frequentemente despejadas em 

rios e lagos pelas indústrias. Esse tipo de poluição pode alterar a biodiversidade da água e, 

consequentemente, aumentar o crescimento ou a diminuição exacerbada de 

microrganismos. Seu controle pode ser feito por meio da utilização de tanques de 

resfriamento. 

Sobre o petróleo, diz que é um “produto altamente tóxico que acaba com a vida 

marinha e terrestre se for acondicionado de forma errada”. Nesse contexto, ressalta que o 

controle do vazamento de petróleo é praticamente impossível, mas pode ser realizado com 

a adoção de medidas públicas que incentivem maneiras mais adequadas de armazená-lo. 

Outra forma de contaminação citada na pesquisa realizada por F2 é a chuva ácida, 

que “é ocasionada pela reação dos gases provenientes de queima de combustíveis fósseis 

com o H2O presente no ar”. Essa contaminação pode afetar os afluentes, as plantas, as 

produções agrícolas. Salienta ainda que esse problema pode tornar-se grave em regiões 

com solos destruídos.  Para controlar esse tipo de poluição existe a necessidade da 

utilização de transportes que produzam baixa quantidade de gases ou que utilizem formas 

ecológicas para a obtenção de energia térmica. 

Ainda com relação aos problemas gerados pela poluição das águas, a participante 

F2 pesquisou os pressupostos da Comissão Mundial de Água para a obtenção das seguintes 

informações: 

  

Foi constatado que cerca de 3 bilhões de habitantes em nosso planeta 

estão vivendo sem o mínimo necessário de condições sanitárias. Um 

milhão não tem acesso à água potável. Em virtude desses graves 

problemas, espalham-se diversas doenças como a diarreia, 

esquistossomose, hepatite e febre tifoide, que matam mais de 5 milhões 

de seres humanos por ano, sendo que um número maior de doentes 

sobrecarregam os precários sistemas de saúde destes países. 

 

Além disso, a participante F2 investigou as possíveis ações e soluções para o 

combate à poluição da água, comentando, por exemplo, sobre o III Fórum Mundial de 

Água ocorrido no Japão em março de 2003, que culminou com a aprovação de medidas e 

mecanismos para a preservação dos recursos hídricos do planeta Terra. Explicitou também 

alguns desafios para vida e saúde das pessoas, como, por exemplo, o atendimento das 
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necessidades básicas da população, a garantia do abastecimento de alimentos, a proteção 

dos ecossistemas e mananciais, a administração de riscos, a valorização da água, a divisão 

dos recursos hídricos e a eficiente administração desses recursos. 

Essa participante esclarece que “a responsabilidade de proteger e preservar os 

recursos hídricos é de todos os cidadãos”, pois, “embora muitas soluções para esses 

problemas sejam estudadas em esferas governamentais e em congressos mundiais, no 

cotidiano todos podem colaborar para que a água doce não falte”. Dessa maneira, ela 

forneceu algumas dicas para a preservação da água: 

 

1) Economia de água: fechar bem as torneiras, regular a descarga do 

banheiro, tomar banhos curtos, não gastar água lavando carro ou 

calçadas, reutilizar a água para diversas atividades, não jogar o lixo 

em rios e lagos e respeitar as regiões de mananciais. 

2) Dicas para auxiliar na diminuição da poluição das águas:  não jogar 

lixos em rios, praias e lagos. Não descartar o óleo de fritura na rede 

de esgoto. Não utilizar agrotóxicos e defensivos agrícolas em áreas 

próximas a fontes de água.  Não lançar esgoto doméstico em córregos 

e não jogar produtos químicos, combustíveis ou detergentes nas 

águas. 

 

Para finalizar, a participante F2 mencionou projetos de despoluição de rios que 

foram bem-sucedidos como o “processo de despoluição do Rio Tâmisa, na Inglaterra, e do 

projeto do Rio Tietê, que corta o Estado de São Paulo”.  

Também o participante M1 do grupo B escolheu o tema poluição da água devido à 

atual situação da região Sudeste com a falta de água. Nesse sentido, ele optou em estudar 

alguns dos principais problemas relacionados com o esgotamento sanitário na bacia 

hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 

De acordo com a pesquisa realizada para iniciar o processo da modelagem 

matemática, o participante M1 obteve informações importantes sobre o Rio Paraíba do Sul:  

 

[...] rio brasileiro que banha os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e 

Minas Gerais. Esse rio atravessa a região socioeconômica do Vale do 

Paraíba, sendo o rio mais importante do Estado do Rio de Janeiro. O rio 

Paraíba do Sul perfaz um total de 1.137km, desde a nascente do rio 

Paraitinga até a foz em Atafona (São João da Barra), no norte fluminense. 

Foi nesse rio que encontraram a imagem de Nossa Senhora da Conceição 

Aparecida em meados de 1717. 

 

Na pesquisa realizada, obteve a informação de que “houve um aumento dos 

recursos hídricos causados pela expansão demográfica na bacia hidrográfica do Rio 
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Paraíba do Sul, no entanto, não houve qualquer preocupação por parte dos usuários em 

relação ao seu esgotamento sanitário”.  

De acordo com o levantamento realizado no Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), por meio dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, o 

participante M1 verificou que o Rio Paraíba do Sul está classificado em nono lugar como 

um dos rios mais poluídos do Brasil. Nesse contexto, um dos principais agentes da 

poluição é o lançamento de dejetos domésticos nesse rio, pois o “Rio Paraíba do Sul recebe 

atualmente o esgoto da maioria dos municípios pelos quais passa”. 

Com base nas informações da Agência Nacional de Águas (ANA), a pesquisa desse 

participante sobre o tema poluição das água do Rio Paraíba do Sul mostrou que somente 

15% dos efluentes domésticos
14

 lançados na bacia hidrográfica desse rio, que corresponde 

a 54,5 milhões de m
3
/ano, são tratados. Isso quer dizer que 309,3 milhões de m

3
/ano de 

esgoto são despejados anualmente nas águas desse rio sem tratamento. Nesse sentido, o 

participante M1 explica que “o esgoto doméstico lançado nesse rio possui uma bactéria que 

se alimenta do alimento contido também neste mesmo tipo de esgoto. Essa bactéria é 

chamada de aeróbia, consome oxigênio, destrói a vida aquática e é nociva à saúde”. 

Diante dessas informações, esse participante enumerou as principais consequências 

desse tipo de poluição para o Rio Paraíba do Sul: 

 

1. Substâncias tóxicas lançadas nas águas pelas indústrias atingem os 

animais e os vegetais aquáticos, podendo exterminá-los. 

2. Os animais e vegetais aquáticos atingidos contaminam a população. 

3. Os esgotos das cidades podem lançar, nos rios e lagos, bactérias 

causadoras de doenças. 

 

A pesquisa realizada pelo participante M1 mostrou que um estudo desenvolvido 

pela Universidade de Taubaté (UNITAU) revelou que o Rio Paraíba do Sul possui um alto 

nível de poluentes, os quais apresentam riscos de danos genéticos e de câncer em 

organismos aquáticos e humanos. Esse estudo longitudinal contou com a coleta e a análise 

de amostras de água retiradas nos municípios de Tremembé e Aparecida por um período de 

três anos. 

                                                 
14

 Os efluentes domésticos são os dejetos provenientes das diversas modalidades da utilização da água em 

qualquer edificação que tenha banheiro, cozinha e lavanderia. Esses efluentes são compostos em grande parte 

de água e a ela se misturam materiais sólidos suspensos ou sólidos dissolvidos, matéria orgânica e 

organismos patogênicos, como bactérias, helmintos e protozoários, como também nutrientes como o 

nitrogênio e o fósforo. O destino final dos efluentes domésticos são os rios, lagoas e mares, porém, se não 

tratados, provocam poluição e mortandade dos peixes. 
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Na condução desse estudo, durante a análise das amostras, foi detectada a presença 

de elementos prejudiciais à saúde, bem como para todo o ecossistema no entorno do rio, 

por causa do lançamento de agentes poluidores, como resíduos industriais e esgoto urbano, 

que podem contribuir para a propagação de doenças para a população.  

Resumindo, M1 relacionou algumas ações nocivas para o meio ambiente que 

podem ser ocasionadas pela lacuna no controle governamental e pela falta de 

conscientização da população: 

 

De um modo geral, as ações nocivas ao meio ambiente, tais como a 

devastação das florestas com um alto índice de substituição dos 

ambientes naturais; cortes e desmontes em encostas para a instalação de 

edificações e sistema viário; mutilações nas várzeas e leito do Rio Paraíba 

do Sul pela extração de areia e para o controle de enchentes locais; 

comprometimento da qualidade da água dos rios pela poluição doméstica 

e industrial, cargas difusas e assoreamentos; geração de várias toneladas 

diárias de resíduos sólidos sem destinação final adequada; concentração 

populacional contribuindo para a redução da qualidade de vida e para 

aumento de impermeabilizações, aumentando a contribuição às enchentes 

urbanas; risco aos ecossistemas ainda presentes mesmo em áreas 

legalmente protegidas; entre outras, são algumas das ocorrências atuais 

que possuem uma elevada probabilidade de agravamento, caso medidas 

sérias e efetivas de controle e prevenção dos problemas relativos à Bacia 

do Rio Paraíba do Sul não sejam tomadas de imediato. 

 

Finalizando as anotações referentes a esse relatório, as participantes F1 e F3 do 

grupo C escolheram o tema poluição do ar, por terem a opinião de que esse é um problema 

enfrentado pela sociedade atual. Essas participantes comentam que o “intenso processo de 

urbanização foi uma das ações que favoreceu a evolução da poluição do ar, bem como o 

aumento da frota de veículos, que ocasionou uma concentração de poluentes na atmosfera, 

causando problemas à saúde”. Para exemplificar, citaram que, no “Estado de Minas Gerais, 

como nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, a poluição vem crescendo de forma 

assustadora, causando mortes por causa da poluição atmosférica nas cidades”. 

De acordo com essas participantes, o aumento na ocorrência de muitos casos de 

doenças respiratórias foi um fator determinante para que a comunidade científica estudasse 

a cura dessas doenças por meio do controle desse tipo de poluição. Nesse contexto, 

argumentam que, por causa da situação lamentável em que se encontram algumas regiões 

prejudicadas pela poluição do ar, existe a necessidade urgente de “buscar meios de controle 

da poluição, bem como novas formas de tratamento para as doenças que surgiram no 

decorrer dos anos devido a esses problemas”. 
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Essas participantes comentam que, de acordo com o Sistema de Indicadores da 

Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (SisMob-BH), é importante considerar 

 

[...] o aumento significativo da frota de veículos na cidade nos últimos 

anos, pois de acordo com as fontes estudadas, a poluição atmosférica 

também é causada pela combustão dos motores elétricos dos veículos 

automotores, causando o aumento da poluição atmosférica e dos 

problemas de saúde. 

 

Assim, para realizar a análise da qualidade do ar na cidade de Belo Horizonte, em 

Minas Gerais, as participantes F1 e F3 informam que poderão utilizar equações 

diferenciais parciais na elaboração de modelos matemáticos. Então, em virtude dessa 

problemática, elas perceberam que poderiam elaborar um “modelo matemático com base 

nessas informações para descrever e prever o aumento da poluição, além de oportunizar o 

trabalho com os conceitos matemáticos”. 

Ao discorrer sobre o tema poluição do ar, essas participantes argumentaram que a 

“poluição do Brasil está cada vez pior, pois o país se desenvolveu, no entanto não houve 

preocupação com o impacto causado pelo crescimento da população e pelo aumento do 

consumo”. Nesse sentido, de acordo com a “Organização Mundial de Saúde (OMS), o 

Brasil é um dos países que mais emitem poluentes para a atmosfera”.  

Diante desse fato, as participantes F1 e F3 concordam que o “Brasil precisa se 

desenvolver sem prejudicar o meio ambiente” e que medidas protetivas são necessárias 

para o país se desenvolver sustentavelmente para que possa 

  

[...] permitir o desenvolvimento econômico e social do país de forma 

ambientalmente segura, pela limitação dos níveis de emissão de poluentes 

por fontes de poluição atmosférica, com vistas à melhoria da qualidade 

do ar, ao atendimento dos padrões estabelecidos e ao não 

comprometimento da qualidade do ar nas áreas consideradas não 

degradadas. 

 

Contudo, elas advertem que, “mesmo com o atendimento das medidas que 

favorecem o controle da poluição, infelizmente, os resultados não são animadores, pois 

está evidente o aumento do número de mortes causadas pela poluição”. 

De acordo com as informações obtidas pelas participantes F1 e F3, a poluição 

atmosférica é causada pela população e pelos gases liberados por veículos automotores, 

que são as “fontes móveis que vêm aumentando significativamente devido ao aumento da 
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produção automobilística e ao crescimento desordenado do transporte particular nas 

grandes cidades”. 

Por outro lado, essas participantes também comentaram sobre a degradação 

ambiental causada pelos resíduos agrossilvopastoris
15

 que ocorre devido ao “lançamento de 

vários poluentes que estão associados à movimentação do solo, pulverização do solo e 

queimadas, sendo que as emissões de gases liberadas nesses casos contribuem de maneira 

significativa no fenômeno do efeito estufa”. 

Finalizaram o relatório postado na plataforma Moodle comentando que esse 

“trabalho é muito importante, pois será uma maneira concreta de utilizar os conceitos 

matemáticos de maneira ativa” em sala de aula. Salientaram também a importância do 

trabalho com projetos de modelagem para a resolução de situações-problema “enfrentadas 

pela sociedade, pois busca formas de reflexão sobre esses problemas, bem como as suas 

possíveis soluções”. Sendo assim, os “dados coletados servem para [auxiliar] uma 

mudança de postura [dos alunos], o que contribuirá com a nossa formação acadêmica e 

cidadã”. 

 

3.3.3 Justificativa comentada da escolha do tema 

 

Essa atividade ocorreu logo após os participantes de cada grupo terem encaminhado 

as justificativas da escolha dos temas que optaram por desenvolver durante a elaboração do 

projeto de modelagem matemática. Nessa oportunidade, foi solicitado que os participantes 

de cada grupo melhorassem ou acrescentassem outras informações à justificativa postada 

anteriormente na plataforma Moodle. Contudo, apenas os participantes dos grupos A e C 

postaram a justificativa da escolha do tema comentada após o feedback da professora-

pesquisadora, do tutor a distância e dos professores da disciplina.  

A participante F2 do grupo A postou informações sobre como trabalhar o tema 

poluição da água em sala de aula. Ela afirmou, por exemplo, que, no desenvolvimento da 

aula planejada, os alunos podem identificar as causas de poluição da água, conhecer algumas 

consequências dessa poluição, compreender a relação que existe entre a população e a poluição. 

Já as participantes F1 e F3 do grupo C acrescentaram informações consistentes à 

justificativa comentada. Nesse sentido, elas argumentam que os alunos precisam 

compreender a influência da Matemática no cotidiano, bem como o seu papel na 

                                                 
15

 Os resíduos agrossilvopastoris são gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos aqueles 

relacionados com os insumos utilizados nessas atividades. 
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sociedade. Assim, para essas participantes, os dados coletados com relação ao tema 

escolhido podem direcioná-las a refletir sobre as maneiras de se evitar a poluição 

atmosférica por meio de ações preventivas que buscam soluções para esse problema, 

conscientizando-as sobre a necessidade da preservação do meio ambiente. 

Elas destacam, além disso, a necessidade de preparar os alunos para o exercício 

consciente da cidadania, de estabelecer a Matemática como um instrumento para analisar 

características críticas de relevância social, de considerar os interesses dos alunos, de se 

levarem em consideração os conflitos culturais e sociais nos quais os alunos estão 

inseridos, de refletir sobre a Matemática  e as suas aplicações e de estimular a comunicação 

em sala de aula, pois essas inter-relações oferecem uma base sólida para a convivência 

democrática (SKOVMOSE, 2001).  

As participantes F1 e F3 também salientaram que o trabalho com a Modelagem em 

salas de aula pode desenvolver a criticidade nos alunos, pois “há uma conexão entre a 

realidade e as funções matemáticas propostas em sala de aula”. Quanto a isso, essas 

participantes argumentam que a utilização de problemas reais na elaboração de atividades 

matemáticas curriculares possibilita a interpretação e a reflexão dos alunos sobre o 

processo de resolução de situações relacionadas com o meio ambiente. Assim, esse 

contexto pode promover uma alteração na atitude dos alunos, transformando-os em 

cidadãos críticos e preocupados com o meio ambiente. Ressaltam também que a “criticidade 

dos alunos é muito importante para o desenvolvimento do tema, pois é necessária muita 

reflexão crítica sobre esse tópico”. Então, a proposição de problemas ambientais associados 

aos estudos da Matemática por meio da Modelagem auxilia os alunos na construção do 

conhecimento matemático e na compreensão dos problemas que afligem a sociedade. 

De acordo com o ponto de vista das participantes F1 e F3, a elaboração de modelos 

matemáticos oportuniza a compreensão sobre o importância da Modelagem para o 

processo de ensino e aprendizagem em Matemática, pois fornece significados para os 

conteúdos matemáticos trabalhados em sala de aula. Essa abordagem desperta o interesse 

dos alunos, estimulando-os na compreensão do relacionamento da Matemática com as suas 

realidades. Portanto, a busca de soluções para os problemas enfrentados no cotidiano 

possibilita que os professores disponibilizem para os alunos um processo de ensino e 

aprendizagem desvinculado da memorização, pois concilia a teoria com a prática.  

Diante dessas colocações, as participantes F1 e F3 afirmam que o trabalho com a 

Modelagem permite que os professores reflitam sobre a própria “prática docente, como 

futuros professores capazes de construir cidadãos críticos e contextualizados”. 
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3.3.4 Atividades do registro documental do Bloco 3: Fase Intermediária – 

Desenvolvimento da Modelagem de 18 de abril de 2015 a 20 de junho de 2015 

 

A fase intermediária postada na plataforma Moodle foi subdividida em três 

subfases: 

a) Subfase 1: Elaboração dos questionamentos e Formulação dos problemas matemáticos; 

b) Subfase 2: Elaboração dos modelos matemáticos e Resolução dos problemas matemáticos; 

c) Subfase 3: Interpretação da solução e Comparação do modelo com a realidade. 

Cada subfase foi composta por duas etapas, que estão relacionadas com as “Dez 

Etapas para o Desenvolvimento da Modelagem Matemática em Salas de Aula” propostas 

por Rosa (2005). Para o cumprimento de cada etapa foram elaboradas atividades que 

estavam relacionadas com a postagem e o envio de textos na plataforma Moodle e também 

com a presença dos participantes desse estudo nos fóruns de discussão. 

Ressalta-se que nesse tópico realiza-se a descrição e a análise das tarefas propostas 

no AVA, que estavam relacionadas com a elaboração, postagem e envio de textos de 

reflexão e ou/relatórios. 

 

3.3.4.1  Subfase 1: Elaboração dos questionamentos e Formulação dos problemas 

matemáticos 

 

O QUADRO 12 mostra as atividades realizadas pelos participantes desse estudo na 

subfase 1. 

 

QUADRO 12: Atividades realizadas na subfase 1 

SUBFASE 1: Elaboração dos questionamentos e Formulação dos problemas 

matemáticos – De 13 de abril de 2015 a 2 de maio de 2015 

Atividade Período Objetivo 

1) Elaboração do Relatório 

sobre a Formulação de Três 

Questões de Investigação 

De 27 de abril de 2015 a 2 de 

maio de 2015 

Postar na plataforma e 

enviar o relatório sobre a 

formulação de três questões 

de investigação. 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora. 
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3.3.4.1.1 Relatório sobre a formulação de três questões de investigação 

 

Em resposta à solicitação do envio de um relatório contendo a formulação de três 

questões de investigação, a participante F2, do grupo A, postou as seguintes questões:  

 

1) Quais são algumas maneiras de minimizar a poluição da água em 

minha cidade, em meu bairro, etc.? 

2) Como melhorar a reutilização da água?  

3) Como a poluição da água pode interferir na qualidade de vida das 

pessoas? 

 

Essa participante também deu algumas possíveis respostas para cada um desses 

questionamentos. Por exemplo, para a primeira questão, a participante F2 afirma: 

  

Não jogar lixos em rios e lagos; não descartar óleo na rede de esgoto; não 

utilizar agrotóxicos em fontes hídricas; não desviar o esgoto doméstico 

para córregos, o governo deve intensificar a fiscalização nas indústrias, 

obrigando a redução na utilização de produtos químicos na mineração e 

na agricultura.  

 

Para a segunda questão, ela afirma que existe a recomendação de que é importante 

utilizar  

 

[...] sistemas capazes de reciclar a água da lavagem de pias, banheiros, 

chuveiro e máquinas de lavar. Sistemas de coleta de chuva também são 

opções interessantes. A água captada nos telhados pode ser armazenada 

em tanques e suprir usos não potáveis: vasos sanitários e rega de jardins, 

por exemplo.  

 

Essa participante também apresenta a poluição como sendo “a contaminação da 

água com substâncias que interferem na saúde das pessoas e animais, na qualidade de vida, 

trazendo doenças que podem levar até a morte”, e também um dos “grandes fatores que 

causam a cárie dentária”.   

Para essa tarefa, o participante M1, do grupo B, postou as seguintes questões: 

  

1) Quais são as maneiras de minimizar a poluição do Rio Paraíba do Sul?  

2) Como reutilizar a água do Rio Paraíba do Sul? 

3) Quais ações podem ser tomadas para minimizar o impacto da poluição 

da água?  
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No prazo para a realização dessa tarefa, as participantes F1 e F3, do grupo C, 

também postaram as seguintes questões de investigação: 

 

1) Há um aumento da poluição ambiental devido ao aumento da frota de 

carros?  

2) Há um aumento do número de mortes e doenças causadas na região 

devido a essa poluição? 

3) Existem soluções e medidas para controlar os efeitos da poluição e os 

padrões adotados para a qualidade do ar? 

 

Essas participantes justificaram que a escolha dessas questões foi realizada com a 

utilização de dados que coletaram em outras pesquisas. Por exemplo, a primeira questão 

foi selecionada por causa dos resultados obtidos em uma investigação conduzida pela 

Universidade Federal de Minas Gerais, que mostrou que o aumento da poluição do ar na 

capital mineira e em sua região metropolitana aumentou em níveis inaceitáveis nos últimos 

anos. Com base nos resultados dessa pesquisa, inferiu-se que a elevação do nível da 

poluição ocorreu em virtude do aumento da utilização de carros particulares pela 

população. Dessa maneira, esse problema seria o ponto de partida para que pudessem 

estimar a quantidade de poluentes que estaria provocando esse aumento, bem como quais 

medidas seriam necessárias para que essa poluição pudesse ser amenizada e/ou controlada.  

Para justificar a segunda questão proposta, as participantes F1 e F3 utilizaram os 

resultados obtidos na mesma pesquisa, que trouxeram informações que atrelaram o 

aumento do número de casos de doenças respiratórias à poluição. Além disso, essas 

participantes salientaram que a complexidade das doenças e o número de mortes também 

são fatores que servem como um alerta para que a população possa alterar o seu modo de 

vida. 

Nesse sentido, de acordo com a pesquisa que realizaram, elas afirmam que a 

“cidade de Belo Horizonte já foi um local de referência para cuidar da saúde de pessoas 

com problemas respiratórios e que hoje se encontra nessa situação” e, de acordo com essa 

constatação, fizeram a seguinte colocação: “seria bom que em nosso trabalho a gente 

relacionasse e analisasse os novos tipos de problemas de saúde para buscarmos soluções”. 

Para a terceira questão, de acordo com os resultados da pesquisa realizada, as 

participantes argumentam que as “soluções e as medidas para controlar os efeitos da 

poluição do ar são relevantes desde que haja uma conscientização efetiva dos cidadãos”. 

Então, elas deram algumas dicas para auxiliar no controle dos efeitos da poluição: “não 

dispensar cigarros acesos em qualquer lugar, não queimar lixos e entulhos para evitar a 
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liberação de gases na atmosfera, não deixar de efetuar a revisão do carro para garantir o 

bom funcionamento do catalisador. Quanto a essa última dica, elas esclarecem que “muitos 

acreditam que retirar o catalisador do veículo pode lhe conferir maior potência, no entanto, 

esse fato não procede, sendo que apenas faz aumentar o consumo de combustível e liberar 

gases nocivos à atmosfera”. 

Diante do exposto, F1 e F3 afirmam que “é importante conscientizar as pessoas sobre 
a reciclagem, a decomposição de matéria orgânica, a arborização do meio urbano e o 
uso de combustível limpo, pois essas ações convergem para a obtenção de uma 
melhor qualidade do ar”.  
 

3.3.4.2  Subfase 2: Elaboração dos modelos matemáticos e Resolução dos problemas 

matemáticos 

 

O QUADRO 13 mostra as tarefas realizadas pelos participantes desse estudo na 

subfase 2. 

 

QUADRO 13: Atividades realizadas na subfase 2 

SUBFASE 2: Elaboração dos modelos matemáticos e Resolução dos problemas 

matemáticos – De 4 de maio de 2015 a 30 de maio de 2015 

Atividade Período Objetivo 

1) Envio do Texto de 

Reflexão sobre o 

Processo da Modelagem 

De 18 de maio de 2015 a 

23 de maio de 2015 

Postar na plataforma e enviar o texto 

reflexivo explicitando as facilidades e 

as dificuldades sobre o processo de 

modelagem. 

2) Videoconferência  20 de maio de 2015, às 19 

horas 

Discutir na videoconferência sobre a 

elaboração dos modelos matemáticos. 

3) Envio do Relatório 

sobre a Elaboração dos 

Modelos Matemáticos 

De 25 de maio de 2015 a 

6 de junho de 2015 

Postar na plataforma e enviar o 

relatório sobre os modelos 

matemáticos elaborados pelos grupos. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

3.3.4.2.1 Texto de reflexão sobre o processo da modelagem 

 

Essa tarefa abordou o envio da elaboração de um texto reflexivo pelos participantes 

deste estudo sobre o processo da modelagem matemática, explicitando as facilidades e as 

dificuldades que tiveram no decorrer da condução dessa atividade. Nesse relatório, eles 

também registraram as suas opiniões e o seu entendimento sobre o desenvolvimento desse 

processo. 

A participante F2, do grupo A, postou a seguinte reflexão sobre a Modelagem 

Matemática: 

http://www.moodle.ufop.br/mod/assignment/view.php?id=572862
http://www.moodle.ufop.br/mod/assignment/view.php?id=572862
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[...] caracteriza-se pela integração da Matemática com outras ciências 

para solucionar um problema real com o auxílio de conteúdos 

matemáticos ou de outro campo do conhecimento, isto é, não se restringe 

ao desenvolvimento e à aplicação de conteúdos matemáticos. Então, o 

uso da Modelagem está diretamente ligado à ideia de utilização da 

Matemática e de seus conceitos em fenômenos presentes no mundo real. 

 

Essa participante também afirmou que “todo argumento matemático pode estar 

relacionado com a utilização da Matemática Aplicada na resolução de situações-problema 

com o emprego da Modelagem Matemática”. Nesse processo, essa participante argumenta 

que a Modelagem 

 

[...] estimula o desenvolvimento de novas ideias e técnicas de 

experimentação, disponibiliza um método para a realização de 

interpolações, extrapolações e previsões; prioriza as aplicações de 

recursos e pesquisas necessárias para as eventuais tomadas de decisão, 

possibilita a sua utilização como um recurso pedagógico utilizado para 

proporcionar um melhor entendimento da realidade, servindo como uma 

linguagem para facilitar a compreensão e o entrosamento entre os 

pesquisadores em diversas áreas do conhecimento. 

 

Assim, a participante F2 evidencia que os “modelos matemáticos servem como um 

recurso didático-pedagógico que possibilita um melhor entendimento da realidade”.  

Na finalização da escrita do texto reflexivo, essa participante descreveu as etapas 

propostas por Almeida (2002) para o desenvolvimento da Modelagem:  

 

Definição de um problema: o moderador deve identificar uma situação-

problema para ser investigada e iniciar as pesquisas sobre o assunto para 

levantar os dados necessários para solucionar o problema;  

Simplificação e formulação de hipóteses: devem ser analisados e 

selecionados os dados que mantenham as características do problema. Em 

seguida, faz-se uma simplificação, ou seja, selecionam-se as variáveis 

que comporão o estudo e as que poderão ser descartadas;  

Dedução do modelo matemático: fase na qual ocorre a transferência de 

linguagem do problema para a linguagem matemática, podendo ser 

representada conforme definição de modelo matemático feita 

anteriormente;  

Resolução do problema matemático: deve-se tentar a resolução do 

problema matemático formulado, utilizando-se dos recursos matemáticos, 

ou seja, que Matemática utilizar? 

Validação do modelo: etapa em que se verifica se o modelo encontrado é 

válido, de acordo com os dados iniciais do problema. Em caso positivo, o 

modelo pode ser utilizado para analisar, realizar previsões e tomar 

decisões acerca da situação-problema, do contrário, o modelador deve 

retornar ao processo de modelagem matemática, na etapa de 
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simplificação e formulação de hipóteses, para seleção das variáveis até a 

obtenção do outro modelo matemático;  

Aplicação do modelo: em caso de validade do modelo matemático, pode-

se utilizá-lo para fazer previsões, deduções, explicações e decisões acerca 

da situação-problema.  

 

Ressalta-se que essa participante registrou em seu texto reflexivo que, apesar de ter 

participado dos fóruns de discussão para postar os questionamentos e escolher as três 

questões de investigação, teve muita dificuldade para a elaboração dos modelos 

matemáticos para postagem na plataforma Moodle conforme proposto no AVA. 

O participante M1, do grupo B, em seu texto reflexivo, registrou as suas impressões 

sobre a discussão dos questionamentos nos fóruns e argumentou que, atualmente, o 

processo de “resolução de problemas ocupa um lugar de destaque quando o assunto é 

ensinar Matemática”. Apontou que “no meio acadêmico, em inúmeras pesquisas, a 

resolução de problemas é veiculada como um dos objetivos de ensino e aprendizagem nos 

cursos superiores e na Educação Básica, sendo também um dos principais objetivos dos 

professores que ensinam matemática”.  

Em seguida, esse participante registrou em seu relatório as três questões de 

investigação que propôs para o seu projeto de modelagem: 

 

1) Quais as maneiras de minimizar a poluição do Rio Paraíba do Sul? 

2) Como reutilizar a água do Rio Paraíba do Sul? 

3) Quais ações que podem ser tomadas para minimizar o impacto da 

poluição da água nesse rio? 

 

Entre essas três questões, o participante M1 escolheu, para conduzir a sua 

investigação, a questão 2, que se refere ao percentual gasto com a água em relação ao custo 

total de sua produção. De acordo com a revisão de literatura, esse percentual de produção 

parece ser maior com a utilização de práticas de reúso da água.  

Assim, de acordo com seu estudo, o participante M1 expôs que a “produtividade 

média da água, em termos de valor de produção por metro cúbico utilizado, é maior no 

caso dos estabelecimentos que reutilizam água (R$ 6.657/m
3
) que nas demais (R$ 

4.103/m
3
)”. Dessa maneira, o “valor de produção dos estabelecimentos com reúso é 

bastante superior àqueles que não adotam tais práticas”. 

Esse participante argumentou que a “proporção de estabelecimentos que reutilizam 

água é consideravelmente maior entre os que possuem sistemas de captação própria de 
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água (25%) do que entre aqueles que utilizam a rede pública de abastecimento (7%)”. 

Então, a diferença entre esses valores 

 

[...] pode ser atribuída ao fato de os estabelecimentos com sistemas de 

captação próprios serem, em geral, grandes usuários de água, para os 

quais o investimento em tecnologias de reúso pode implicar em 

substanciais reduções nas despesas com captação de água e tratamento de 

efluentes. O reúso de água também é mais comum entre os 

estabelecimentos com certificação ISO 14000 e naqueles controlados por 

capital estrangeiro.  

 

Dando continuidade à análise dos relatórios, temos as participantes F1 e F3, do 

grupo C, que iniciaram as suas reflexões argumentando que a “Modelagem pode ser 

considerada como uma proposta pedagógica, sendo muito importante atualmente pelo fato 

de trazer situações cotidianas para a linguagem matemática”. 

Nesse direcionamento, essas participantes explicaram que “esse tipo de estratégia 

possibilita o fornecimento de sentido para os conteúdos estudados pelos alunos, além de 

desenvolver um espírito investigativo e crítico, tornando o aprendizado significativo e 

contextualizado”.  

Esse ponto de vista foi reforçado pelo participante M1 que afirmou que “essa 

estratégia de ensino é uma oportunidade para ministrar aulas dinâmicas com resultados 

satisfatórios, conquistando, dessa maneira, o interesse dos alunos pela disciplina”.   

No relatório, as participantes F1 e F3 registram que a Modelagem Matemática 

favorece o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa, que pode ser definida 

como um processo por meio do qual os alunos que aprendem podem relacionar, de maneira 

não arbitrária e substantiva, uma nova informação a um aspecto relevante de sua estrutura 

cognitiva (MOREIRA, 1999). 

Nesse texto reflexivo, essas participantes mencionam que, de acordo com Bassanezi 

(2002), 

 

[...] os cursos tradicionais de licenciatura em matemática, geralmente, 

tratam as disciplinas de maneira independente, pois não proporcionam 

uma formação de professores que direcione os alunos para estabelecerem 

uma associação relevante entre os conteúdos ensinados e o mundo real. 

 

Nesse sentido, elas concordam com Monteiro e Pompeu (2001, p. 48) que afirmam 

que o “processo educativo que perde contato com o meio em que se insere torna-se 
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obsoleto, sem dinâmica, e afastado de seu objetivo principal, que é educar e formar 

cidadãos”. 

Porém, apesar de a Modelagem ser uma tendência importante da Educação 

Matemática para o processo de ensino e aprendizagem em educação matemática, essas 

participantes admitem que “trabalhar com a Modelagem não é uma tarefa fácil, pois são 

várias as dificuldades encontradas, como, por exemplo o tempo necessário para a 

realização de pesquisas”. Segundo elas, essas dificuldades estão relacionadas com “a 

definição de um tema para a pesquisa, com a coleta dos dados e com a sua associação à 

linguagem matemática e com o desenvolvimento de uma atividade relacionando o tema 

com os conteúdos estudados”. Afirmam, ainda, que a coleta dos dados e o 

desenvolvimento de atividades para a aplicação da Modelagem também são etapas difíceis 

e complicadas nesse processo: 

 

[...] o trabalho com a modelagem requer muita criatividade, 

disponibilidade e paciência, pois os professores têm que saber conduzir 

os alunos às pesquisas e às investigações. Para isso, deve-se ter um 

objetivo da aula definido para que os conceitos matemáticos sejam 

trabalhados em sala de aula. 

 

Para explicar o entendimento com relação ao processo investigativo da modelagem, 

as participantes F1 e F3 citam Barbosa (2001, p. 7), que declara que “a investigação é o 

caminho pelo qual a indagação se faz. É a busca, seleção, organização e manipulação de 

informações”. 

Nessa linha de raciocínio, essas participantes apontam que, de acordo com Ponte et 

al. (2005), existem quatro momentos de investigação que estão relacionados com: a) a 

exploração e a formulação de questões; b) a organização de dados e a formulação de 

conjecturas; c) a realização de testes e a reformulação das conjecturas e d) a justificação e a 

avaliação. 

Dessa maneira, elas descreveram brevemente cada uma das questões de 

investigação que formularam e que estavam relacionadas com a temática poluição do ar.  

 

[...] a primeira questão tratou dos problemas gerados pela poluição e suas 

consequências: danos à saúde como o aumento de atendimentos 

hospitalares, mortes prematuras, doenças respiratórias, danos à vegetação, 

deterioração da visibilidade, contaminação do solo, formação de chuvas 

ácidas, corrosão de materiais e monumentos históricos, alteração 

climática, redução da camada de ozônio. Na segunda questão, foram 

citados os principais causadores da poluição do ar: Dióxido de Enxofre 
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(SO2): gás tóxico incolor e denso produzido, principalmente, por vulcões, 

queima de diesel e em alguns processos industriais. Pode provocar a 

chuva ácida. Monóxido de Carbono (CO): produzido na queima de 

combustíveis fósseis (gasolina, diesel) e também na combustão de 

madeira, carvão mineral e gás natural. É incolor (sem cor) e inodoro (não 

possui cheiro). Dióxido de nitrogênio: formado nos processos de 

combustão de veículos, usinas térmicas e indústrias. Muito nocivo, 

participa da formação do ozônio e da chuva ácida. Compostos orgânicos 

voláteis (metano “CH4”, xileno, benzeno “C6H6”, butano “C4H10” e 

propano “C3H8”). Partículas sólidas finas e inaláveis (pólen, fuligem, 

poeira, fumaça e partículas do solo). Poluentes tóxicos (amianto, 

dioxinas, tolueno, cromo, cádmio). Ozônio: muito nocivo à saúde 

humana. É gerado a partir da reação dos raios solares com outras 

substâncias presentes no ar poluído (dióxido de nitrogênio, vapor de 

solvente). Adaptado de: http://www.suapesquisa.com/ 

poluicaodoar/causadores_poluicao.htm. A última questão fez referência 

às soluções e medidas para controlar os efeitos da poluição: protocolo de 

Kyoto, Conferência de Bali, Conferência de Copenhague – COP – 15, 

redução das emissões de dióxido de carbono para a atmosfera, utilização 

de filtros nas chaminés das fábricas, promoção de energias alternativas, 

não poluentes, eliminação da utilização CFC, utilização de tecnologias 

“limpas”, promoção de reciclagem, reutilização de determinados 

produtos, por exemplo, a utilização de garrafas de vidro em substituição 

às de plástico descartáveis, redução na utilização de determinados 

produtos mais poluentes, como plástico. Adaptado de: 

http://projetocruz.blogspot. com.br/ 2008/07/soluoes-possveis.html. 
 

Assim, as participantes F1 e F3 registraram no texto reflexivo que, para iniciarem o 

processo da modelagem e a elaboração dos modelos, escolheram a questão referente aos 

principais poluentes do ar, no caso a emissão de dióxido de carbono, que é o causador do 

efeito estufa e do aquecimento global. A seguir, apresentaram dois gráficos com relação à 

questão de investigação elaborada, sendo que o primeiro apresenta informações sobre as 

emissões de dióxido de carbono do ano de 1751 a 2000 (GRAF. 01) e o segundo mostra a 

projeção do aquecimento global de 1880 a 2100 (GRAF. 02). 

 

GRÁFICO 01: Emissões de dióxido de carbono de 1751 a 2000 

 
Fonte: Revista Veja, 1893. ed., 23/02/2005. 

http://www.suapesquisa.com/%20poluicaodoar/causadores_poluicao.htm
http://www.suapesquisa.com/%20poluicaodoar/causadores_poluicao.htm
http://projetocruz.blogspot/
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GRÁFICO 02: Projeção do aquecimento global de 1880 a 2100 

 
Fonte: Revista Veja, 1893. ed., 23/02/2005. 

 

 

Essas participantes explicaram que a partir do GRAF. 01 foi elaborado o QUADRO 

14 com relação ao crescimento da emissão do dióxido de carbono de 1751 a 2000 e, em 

seguida, o GRAF. 03 de dispersão para representar as emissões de gases nesse período de 

tempo. 

 

 

QUADRO 14: Crescimento da emissão de dióxido de carbono de 1751 a 2000 

 
Fonte: Adaptado da Revista Veja, 1893 ed., 23/02/2005. 
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GRÁFICO 03: Representação gráfica do crescimento da emissão de dióxido  

de carbono no período de 1751 a 2000 

 
Fonte: Adaptado da Revista Veja, 1893 ed., 23/02/2005. 

 

De acordo com os resultados da pesquisa que realizaram, as participantes 

registraram a situação-problema que se originou da reportagem da Revista Veja, Edição 

1893, publicada em 23 de fevereiro de 2005, intitulada “O Calor que Ameaça a Vida”. 

Segundo F1 e F3, essa reportagem informa que:  

 

[...] na União Europeia, a maior defensora do protocolo de Kyoto, os 

países estabelecem cotas de redução de emissões ainda mais ambiciosas 

do que as definidas pelo acordo. Por exemplo, a Inglaterra aposta em um 

índice de redução de emissão de 60% até o ano 2050 enquanto a 

Alemanha espera reduzir as suas emissões em 21% até o ano 2012 

(SOUZA, 2005). 

 

Inspiradas nesse contexto, elas propuseram a questão: “Com esses índices 

estabelecidos pelos dois países, qual seria a quantidade futura da emissão do dióxido de 

carbono na Inglaterra e na Alemanha?”, bem como a sua resolução: 

 

Dados: No ano 2000, a Inglaterra produziu 560 milhões de toneladas de 

CO2 e a Alemanha 840 milhões de toneladas de CO2. 

Assim, como no ano 2000, a Inglaterra produzia 560 milhões de 

toneladas de CO2, então: 

560 milhões de toneladas de CO2 corresponde a 100% 

x milhões de toneladas de CO2 corresponde a 60% 

Assim, temos que: 

100x = 33600 

x = 336. 
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Dessa maneira, tem-se que a quantidade da emissão de dióxido de 

carbono é dada por: 560 – 336 = 224 milhões de toneladas até 2050. 

Então, como no ano 2000, a Alemanha produziu 840 milhões de 

toneladas de CO2, então: 

840 milhões de toneladas de CO2 corresponde a 100% 

x milhões de toneladas de CO2 corresponde a 21% 

Assim, temos que: 

100x = 17640 

x = 176,4. 

Dessa maneira, tem-se que a quantidade da emissão de dióxido de 

carbono é dada por: 840 – 176,4 = 663,6 milhões de toneladas até 2012. 

 

Ainda com base nos exemplos encontrados durante a pesquisa realizada, essas 

participantes propuseram verificar qual seria a média anual da temperatura global para os 

anos futuros, conforme as informações encontradas na referida edição da Revista Veja. De 

acordo com a análise, propuseram a situação-problema:  

 

Em 120 anos, de 1880 a 2000, a temperatura global teve um aumento de 

0,66º, pois passou de 13,77º para 14,43º. Assim, houve um acréscimo de, 

aproximadamente, 4,79% na temperatura em 1880. Dessa maneira, se 

considerarmos esse crescimento para daqui a cem anos, a temperatura se 

elevará para 19,52º, ou seja 14,43º + 4,79º? 

 

Então elaboraram o QUADRO 15 que continha a média anual da temperatura 

mundial de 1880 a 2000 de acordo com os dados fornecidos pelo quadro disponibilizado 

no texto da reportagem da Revista Veja. 

 

QUADRO 15: Média anual da temperatura mundial de 1880 a 2000 

 
Fonte: Adaptado da Revista Veja, 1893 ed., 23/02/2005. 

 

Para representar essa situação-problema, as participantes F1 e F3 elaboraram um 

gráfico que representa a média anual da temperatura global em função do tempo, dado em 

anos (GRAF. 04). 
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GRÁFICO 04: Média anual da temperatura em função do tempo 

 
Fonte: Adaptado da Revista Veja, 1893 ed., 23/02/2005. 

 

De acordo com essas participantes, elas esperam que, com a realização desse tipo 

de atividade, os alunos tenham a oportunidade de trabalhar com softwares para a 

construção de tabelas e gráficos, aprendam a interpretar as informações contidas nos dados, 

consigam diferenciar os tipos de função, como, por exemplo, retas, parábolas e 

exponenciais, para que possam realizar projeções e determinar o domínio, a imagem e os 

zeros dessas funções. 

 

3.3.4.2.2 Videoconferência 

 

Antes de iniciar a videoconferência, que foi realizada no dia 20 de maio de 2015, 

das 19h às 20h, os polos de São José dos Campos (SP), Ipatinga (MG) e João Monlevade 

(MG) foram contatados para o teste da conexão e a confirmação da presença dos 

participantes. Por falta de conexão com a internet, as participantes F1 e F3 do polo de João 

Monlevade não puderam participar da videoconferência, portanto ela contou com a 

presença apenas dos participantes M1, do polo de São José dos Campos (SP), e F2, do polo 

de Ipatinga (MG). 

Analisando-se os dados do diário de campo, observa-se que a conversa entre o 

participante M1, um dos professores da disciplina e a professora-pesquisadora foi 

proveitosa, pois esclareceu dúvidas com relação ao processo da modelagem. Nessa 

oportunidade, o professor da disciplina explicou que a videoconferência foi agendada para 
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que pudesse verificar o andamento da elaboração dos modelos matemáticos, bem como a 

necessidade da participação de todos nos fóruns de discussão para o esclarecimento de 

dúvidas e debate sobre a realização das atividades postadas na plataforma Moodle. 

Continuando, o professor relembrou a realização e os prazos de postagem e envio das 

tarefas por meio da plataforma Moodle. Após essas explicações, o participante M1 

informou que estava trabalhando individualmente na elaboração do projeto de modelagem, 

pois não estava havendo interação entre os demais participantes do grupo B: 

  

Professor, eu peço desculpa com relação a isso, pois estava postando os 

assuntos na plataforma para serem discutidos entre os grupos, mas não 

tinha mais ninguém para discutir comigo no grupo, por isso eu estava até 

deixando um pouco de lado. 

 

Diante disso, o professor solicitou que o participante M1 postasse as suas 

contribuições nos fóruns, pois as discussões ocorreriam entre o participante, os professores 

da disciplina, a professora-pesquisadora e o tutor a distância. Além disso, colocou-se à 

disposição para tirar as dúvidas desse participante sobre a elaboração dos modelos e para 

orientá-lo na escrita do projeto de modelagem e informou que a gravação da 

videoconferência seria postada no AVA para acesso dos demais participantes. Também a 

professora-pesquisadora se colocou à disposição para auxiliá-lo a sanar dificuldades com a 

elaboração dos modelos e do projeto. 

O participante M1 informou que as tarefas propostas no AVA estavam sendo 

realizadas, postadas e enviadas de acordo com o cronograma proposto e que, 

aproximadamente, 70% do trabalho estava realizado. Disse também que estava realizando 

as tarefas com facilidade. Então, o professor relembrou o participante M1 do cronograma 

de realização, postagem e envio das tarefas, informou sobre a próxima etapa do trabalho 

que seria postado na plataforma Moodle e explicou o processo avaliativo dessa disciplina. 

Em seguida, iniciou-se a videoconferência com a participante F2 e a tutora 

presencial do polo de Ipatinga (MG). No princípio, um dos professores da disciplina 

explicou para a participante F2 que a videoconferência tinha sido agendada para verificar 

como estava o processo de elaboração dos modelos e para sanar as dúvidas sobre a escrita 

do projeto de modelagem.  

Durante a realização da videoconferência, essa participante informou que estava 

com dúvidas na realização das tarefas e dificuldades na elaboração dos modelos 
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matemáticos. Contudo, demonstrou estar interessada no cumprimento da elaboração dos 

modelos e da escrita do projeto. Assim, essa participante afirmou: 

 

[...] fiz um esforço enorme para estar aqui hoje no polo. Vim justamente 

para ter uma noção do que eu vou fazer no projeto final porque o meu 

interesse é grande. Só que vou fazer praticamente tudo sozinha, pois eu 

moro muito longe. Tem alguns colegas que estão postando os 

comentários na plataforma e isso vai ajudar bastante, mas, no meu ponto 

de vista, eu vou ter que fazer sozinha. Então, eu gostaria de uma instrução 

sobre onde eu posso pesquisar esse modelo matemático. Na internet? 

 

O professor da disciplina explicou para a participante F2 a importância de ter 

postado essas questões nos fóruns para que pudessem ser discutidas com a professora-

pesquisadora, com os professores da disciplina e com o tutor a distância. Nesse sentido, ela 

informou que estava terminando de “elaborar o relatório sobre as questões do trabalho de 

modelagem para postagem na plataforma”. Posteriormente, o professor da disciplina, a 

professora-pesquisadora e a tutora presencial ouviram a exposição das dúvidas e das 

dificuldades dessa participante, sanando-as em seguida.  

Continuando, a participante F2 informou que estava pesquisando sobre o tema 

relacionado com a poluição da água, que investigaria sobre as medidas necessárias para 

diminuí-la e que estudaria modelos que auxiliassem a população a economizar água. Sobre 

o assunto, o professor da disciplina explicou para a participante F2 que o primeiro passo 

para a elaboração de um modelo matemático está relacionado com a coleta de dados. 

Contudo, em virtude da indecisão mostrada com relação à elaboração de modelos 

matemáticos, o professor da disciplina solicitou que essa participante preparasse dois 

questionários para que pudesse coletar dados para a elaboração de modelos relacionados 

com a temática da poluição da água, sendo que esses questionários seriam aplicados para 

os alunos e professores da escola em que ela leciona. Justificando essa solicitação, o 

professor da disciplina argumentou que:  

  

[...] através dos questionários conseguiremos elaborar algum modelo 

matemático simples. Então, poderemos quantificar as questões fechadas 

(quantitativas) e também aquelas que são abertas (qualitativas). Assim, de 

acordo com as respostas dadas pelos professores e alunos, poderemos 

elaborar algum modelo matemático. E a partir daí, podemos comparar os 

resultados das respostas dadas pelos alunos com aquelas fornecidas pelos 

professores. Então esse é um direcionamento que podemos seguir, pois 

não é um modelo matemático específico sobre algum problema ambiental 

com relação à água que ocorre em sua cidade, mas é uma pesquisa de 

opinião de alunos e professores de sua escola relacionada com o tema da 
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poluição da água. Então, entendo que esse procedimento é viável para 

você de acordo com o tempo restante para o término do projeto de 

modelagem. 

 

Após ouvir atentamente as explicações do professor da disciplina, a participante F2 

combinou com a tutora presencial de se encontrarem no polo no dia seguinte para a 

elaboração, postagem e envio dos dois questionários, que conteriam questões sobre o tema 

poluição da água, para conferência e posterior retorno para aplicação aos professores e 

alunos. 

De acordo com as orientações, a participante F2 postou os questionários na 

plataforma, que foram corrigidos e retornados com os devidos ajustes e correções. Após a 

sua aplicação, essa participante foi orientada pelo professor da disciplina sobre como 

realizar a análise e interpretação das informações coletadas, bem como sobre o processo de 

elaboração do modelo matemático. 

Para finalizar a videoconferência, o professor da disciplina e a professora-

pesquisadora se colocaram à disposição da participante F2 por meio dos fóruns de 

discussão para o esclarecimento de dúvidas sobre a elaboração dos modelos e do projeto de 

modelagem.  

 

3.3.4.2.3 Relatório sobre a elaboração dos modelos 

 

O principal objetivo dessa tarefa foi a obtenção de informações sobre o processo de 

elaboração dos modelos matemáticos pelos participantes desse estudo de acordo com as 

atividades propostas na plataforma. 

Nesse contexto, a participante F2, do grupo A, postou o relatório sobre a elaboração 

dos modelos, cujo tema escolhido para a escrita do projeto de modelagem foi a poluição da 

água. Esse relatório continha uma introdução, que descreveu a importância da proteção da 

água, bem como sugestões para o monitoramento de sua qualidade. Assim, de acordo com 

a pesquisa realizada, essa participante comentou que: 

 

Quando um reservatório de água é agredido ambientalmente por poluição 

de origem doméstica ou industrial, uma rápida providência é fundamental 

para diminuir os danos ecológicos. Como monitoramento constante 

dessas águas demanda aparelhos caros e testes demorados, os cientistas 

têm se utilizado de biodetectores, como peixes que são colocados em 

gaiolas dentro da água para que possam ser observados periodicamente. 

(Argumentação adaptada de: http://pt.slideshare.net/eliojunior3386/aula-

11-competencia-geral-do-enem). 

http://pt.slideshare.net/eliojunior3386/aula-11-competencia-geral-do-enem
http://pt.slideshare.net/eliojunior3386/aula-11-competencia-geral-do-enem
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A partir desse texto, obtido por meio do Projeto ENEM
16

 – 2013, da Coordenação 

do Ensino Médio, do Colégio Plínio Leite, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, a 

participante F2 descreveu brevemente o processo de monitoramento que utiliza os peixes, 

classificando-o como modelo. Segundo ele, “para testar a resistência de três espécies de 

peixes, os cientistas separam dois grupos de cada espécie, cada um com cem peixes, 

totalizando seis grupos”. Durante esse procedimento, adiciona-se a mesma quantidade de 

poluentes de origem doméstica e industrial, em separado, e, de hora em hora, por um 

período de 24 horas, realiza-se o monitoramento do número de peixes.  

Na FIG. 11 pode-se observar os gráficos que mostram os resultados obtidos com 

relação à resistência das três espécies de peixes no período de 24 horas. 

 

FIGURA 11: Resistência das três espécies de peixes em relação ao tempo de 24 horas 

 

Fonte: Adaptado de http://pt.slideshare.net/eliojunior3386/aula-11-competencia-geral-do-enem. 

 

A seguir, com base nos resultados obtidos por esses gráficos, nessa questão de 

Biologia do ENEM 2005 foi solicitado que os alunos determinassem a “espécie de peixe 

mais indicada para ser utilizada como detectora de poluição, a fim de que sejam tomadas 

providências imediatas”, e, para isso, foram dadas algumas opções: 

 

                                                 
16

www.colegioplinioleite.com.br/blog/ENEM02.docx. 

http://www.colegioplinioleite.com.br/blog/ENEM02.docx
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a) A espécie I, pois sendo menos resistente à poluição, morreria mais 

rapidamente após a contaminação. 

b) A espécie II, pois sendo a mais resistente, haveria mais tempo para 

testes. 

c) A espécie III, pois como apresenta resistência diferente à poluição 

doméstica e industrial, propicia estudos posteriores. 

d) As espécies I e III juntas, pois tendo resistência semelhante em 

relação à poluição permitem comparar resultados. 

e) As espécies II e III juntas, pois como são pouco tolerantes à poluição, 

propiciam um rápido alerta. 

 

Continuando com a temática sobre a poluição da água, o participante M1, do grupo 

B, apresentou de uma maneira resumida o modelo elaborado: 

  

Uma empresa que possibilita o reúso de 225 milhões de litros de água 

entre os anos de 2013 a 2014 terá uma economia em valores de quantos 

milhões sabendo que a água captada se paga R$ 2,46/m³? Observa-se que 

o custo de reutilização da água é R$ 0,88/m³. Vale lembrar que, cerca de 

50% do valor do consumo de água corresponde aos serviços da rede 

coletora de esgoto. Para calcular o valor destes serviços, multiplique o 

valor de consumo de água pelo coeficiente de consumo 0,50. Com os 

dados de consumo em mãos, é possível planejar a meta de economia da 

conta. 

 

Com relação ao tema poluição do ar, as participantes F1 e F3, do grupo C, 

exploraram a elaboração do seguinte modelo matemático de acordo com as informações 

fornecidas pela Resolução CONAMA nº 297, de 26 de fevereiro de 2002 (BRASIL, 2002):  

 

1°: aumento da poluição ambiental devido ao aumento da frota de carros. 

LEM: limite máximo de emissão de poluentes 

Tm: Taxa anual de poluentes emitidas por mês 

NM = Número de veículos 

LEM = tm ● NM 

a) (PM - 10) = Partículas inaláveis - média anual de 50 microgramas por 

metro cúbico de ar 

b) Dióxido de enxofre (SO2) = média anual de 80 microgramas por metro 

cúbico de ar 

c) Monóxido de carbono (CO) = média anual de 10000 microgramas por 

metro cúbico de ar 

d) Ozônio (O3) = média anual de 160 microgramas por metro cúbico de 

ar. 

e) Dióxido de nitrogênio (NO2) = média anual de 100 microgramas por 

metro cúbico de ar 

Valor Máximo de LEM = 100, sendo que abaixo desse valor a poluição é 

tolerável e acima desse valor o nível está alto. 

Esse cálculo deve ser realizado para cada poluente separadamente, 

obedecendo ao limite estabelecido para cada poluente. 

 

http://calculemais.com.br/exercicios-de-matematica/certo.html
http://calculemais.com.br/exercicios-de-matematica/certo.html
http://calculemais.com.br/exercicios-de-matematica/errado.html
http://calculemais.com.br/exercicios-de-matematica/errado.html
http://calculemais.com.br/exercicios-de-matematica/errado.html
http://calculemais.com.br/exercicios-de-matematica/errado.html
http://calculemais.com.br/exercicios-de-matematica/errado.html
http://calculemais.com.br/exercicios-de-matematica/errado.html
http://calculemais.com.br/exercicios-de-matematica/errado.html
http://calculemais.com.br/exercicios-de-matematica/errado.html
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2°: aumento do número de mortes e doenças causadas na região devido a 

essa poluição. 

ND = número de doentes 

Tm: Taxa anual de poluentes  

ND = tm + 2 (CO2 + NO2) 

 

 Continuando, essas participantes afirmaram que a elaboração desses modelos 

possibilitaram, por meio da análise de situações cotidianas, que se desenvolvessem 

capacidades que lhes permitiram “trabalhar com os conteúdos matemáticos, entender os 

problemas propostos para buscar soluções de uma maneira crítica para refletir sobre a 

tomada de decisões”. 

 

3.3.5 Subfase 3: Interpretação da solução e Comparação do modelo com a realidade 

 

O QUADRO 16 apresenta as tarefas realizadas pelos participantes desse estudo na 

subfase 3. 

 

QUADRO 16:  Atividades realizadas na subfase 3 

SUBFASE 3: Interpretação da Solução e Comparação do Modelo com a Realidade – De 

1º de junho de 2015 a 20 de junho de 2015 

Atividade Período Objetivo 

1) Envio do Texto de 

Reflexão sobre a 

Interpretação da Solução e a 

Comparação do Modelo com 

a Realidade 

De 8 de junho a 20 de 

junho de 2015 

Postar na plataforma o texto de 

reflexão sobre a interpretação da 

solução e a comparação do 

modelo com a realidade. 

2) Envio do Modelo 

Matemático Revisado 

De 10 de junho de 2015 a 

20 de junho de 2015 

Postar na plataforma o modelo 

matemático revisado. 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

3.3.5.1  Texto de reflexão sobre a interpretação da solução e a comparação do modelo 

com a realidade 

 

A postagem do texto de reflexão sobre a interpretação da solução e a comparação 

do modelo com a realidade foi realizada pela participante F2, do grupo A, e pelas 

participantes F1 e F3, do grupo C. O participante M1, do grupo B, não realizou a postagem 

desse documento na plataforma Moodle.  
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Em seu texto, a participante F2 registrou as suas reflexões sobre a interpretação da 

solução do modelo matemático utilizado em seu projeto de modelagem. Assim, de acordo 

com a interpretação dos gráficos
17

 da FIG. 11, essa participante argumentou que: 

  

Na opção a, a análise dos gráficos mostra que a espécie I, por ter 

sobrevivido menos tempo, é a mais sensível aos poluentes, servindo, 

portanto, como indicadora de poluição. Nesse sentido, para que sejam 

tomadas as providências imediatas é necessário utilizar a espécie I do 

primeiro gráfico. 

Na opção b, observamos que a espécie II é mais resistente, só que, por 

meio da análise dos gráficos, podemos observar que a espécie que foi 

mais resistente foi a espécie III, pois começou a morrer após um período 

de tempo maior. 

De acordo com a análise do gráfico da opção c temos que a espécie III 

seria a menos resistente, mas o gráfico nos mostra algo diferente, pois, 

dentre os três gráficos analisados, a espécie III foi a que mais resistiu à 

poluição. 

Na opção d temos que as espécies I e III juntas têm resistência 

semelhante em relação à poluição, pois os gráficos nos mostram 

totalmente o oposto um do outro. 

Na opção e temos que as espécies II e III juntas são pouco tolerantes à 

poluição; mas pelos gráficos essas duas foram as que apresentaram mais 

resistência à poluição.  

 

Após essa análise, a participante F2 concluiu que o modelo apresentado está de 

acordo com a nossa realidade, pois “mostra uma maneira de detectarmos a poluição da 

água de forma imediata num reservatório de água”. Logo, ela salienta que existe a 

necessidade de “sermos mais conscientes sobre esse grave problema que enfrentamos, para 

que nós e as futuras gerações não soframos tanto com a poluição da água”. E dá 

continuidade às suas colocações, afirmando: “se agirmos de forma consciente, não só 

conseguiremos detectar o problema como também diminuí-lo”.  

Para a elaboração desse texto, as participantes F1 e F3 iniciaram a escrita da 

reflexão informando que, a partir dos resultados encontrados na pesquisa que realizaram, 

pode-se concluir que, no decorrer dos anos, está havendo um aumento acentuado da 

emissão de dióxido de carbono na atmosfera. 

Assim, de acordo com a pesquisa realizada, essas participantes advertem que o 

“dióxido de carbono é considerado o maior causador do efeito estufa e do aquecimento 

global”. E acrescentam que “a partir dos dados coletados foi possível fazer uma projeção 

para a emissão ao longo dos anos e, também, sobre quando a temperatura se elevará se não 

                                                 
17

Adaptado de http://pt.slideshare.net/eliojunior3386/aula-11-competencia-geral-do-enem. 
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forem tomadas medidas de precaução” para evitar o aumento da emissão desses gases na 

atmosfera. 

Na escrita de seu texto, essas participantes informam que todos os “países devem 

adotar ações imediatas para reduzir as emissões de gases para evitar os efeitos das 

alterações climáticas no futuro, principalmente, com relação ao setor de transportes”. 

Diante dessa constatação, as participantes F1 e F3 concordam com o posicionamento de 

Francisco Ferreira, da Associação Ambientalista Quercus, que afirmou que, “se quisermos 

evitar os custos das alterações climáticas no futuro, temos de ter uma transição para uma 

economia de baixo carbono feita de forma muito mais estruturante e global do que aquela 

que estamos a fazer” (AUMENTO..., 2014). 

Dessa maneira, após algumas leituras e pesquisas, as participantes F1 e F3 

registraram em seu texto de reflexão que, “para estabilizar a concentração de gás poluente, 

seria necessária a sua redução em até 60% de sua emissão global” (AUMENTO..., 2014). 

E, para que essa meta seja alcançada, sugeriram algumas medidas: 

 

[...] medidas que podem ser utilizadas para contribuir com a redução 

dessa emissão, como, por exemplo, não realizar queimadas, fazer o uso 

racional do automóvel, tratar o lixo, manter regulado o motor do veículo, 

evitar o fumo, plantar árvores e usar transportes públicos entre outras. 

 

Na pesquisa realizada para a escrita desse texto, essas participantes mencionaram 

que o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) é o órgão responsável pela normatização do limite de emissão que são 

específicos para cada setor da economia brasileira. 

Apesar disso, elas argumentaram que alguns limites foram determinados pela 

Resolução CONAMA nº 297, de 26 de fevereiro de 2002, como, por exemplo, o caso da 

emissão de gases por ciclomotores, motociclos e veículos similares novos.  

Baseadas no estudo feito sobre o assunto, as participantes F1 e F3 concluíram: 

  

Com os resultados obtidos podemos concluir que a variação da 

temperatura varia de acordo com as emissões de gases CO2, e estes 

valores são relevantes a partir da era pré-industrial até os dias de hoje, ou 

seja, decorrente da ação humana e que está dentro da nossa realidade. 

Hoje podemos perceber nitidamente todas as consequências, desde os 

problemas causados à saúde, ao próprio meio ambiente, aumento da 

temperatura, diminuições das precipitações, degelos, entre outros. 
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Finalizando o texto, elas afirmaram que, para “limitar a mudança climática, é 

necessário reduzir substancialmente e de forma duradoura a emissão de gases do efeito 

estufa” por meio da conscientização dos malefícios que a poluição do ar pode trazer para a 

população mundial.  

 

3.3.5.2  Modelos revisados 

 

O principal objetivo dessa atividade foi oportunizar para os participantes desse 

estudo a revisão dos modelos elaborados de acordo com o feedback dos professores da 

disciplina, da professora-pesquisadora e do tutor a distância. 

Nesse sentido, o participante M1, do grupo B, alterou o modelo matemático de 

maneira substancial, postando-o na plataforma. Por outro lado, apesar de os demais 

participantes terem enviado os modelos revisados, a análise dos dados mostra que não 

houve alterações relevantes nos modelos postados anteriormente na plataforma Moodle. 

Uma das alterações acrescentadas pelo participante M1 está relacionada com o 

objetivo central de seu projeto que é “avaliar as causas dos resultados conflitantes de 

estudos de viabilidade financeira e de uma perspectiva econômica de projetos de reúso da 

água”. Esse participante informou que, no decorrer da elaboração de seu projeto de 

modelagem, alguns questionamentos foram respondidos, como, por exemplo: Quais são os 

potenciais benefícios e justificativas financeiras, econômicas, ambientais e sociais para o 

reúso de água? 

Resumindo, de acordo com os resultados obtidos com a elaboração dos modelos em 

seu projeto de modelagem, esse participante apoia  

 

[...] os resultados encontrados nos estudos analisados, que evidenciam a 

utilização de alternativas que contribuem para potencializar os benefícios 

advindos pela adoção do reúso da água, com vistas à obtenção de 

equidade distributiva dos benefícios econômico, social e ambiental. 

 

Diante disso, o participante M1 concluiu que o “tratamento do esgoto contribui para 

a melhoria da qualidade das águas e, consequentemente, o bem-estar social”, mas que, 

apesar disso, “o reúso da água no Brasil é uma atividade recente, pois o país não tem 

muitos exemplos práticos relacionados com este assunto. Assim, pode-se dizer que a 

maioria dos projetos de pesquisa nessa área é realizada nas universidades”.  
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O texto de reflexão desse participante foi dividido nos seguintes tópicos: “Método e 

Procedimentos”; “Aspectos Econômicos do Reúso da Água” e “Custos Privados ou 

Financeiros do Projeto de Reúso”.  

No tópico “Método e Procedimentos”, o participante M1 argumenta que analisar as 

características que influenciam a viabilidade financeira e econômica do reúso da água “é 

essencial para que se possa avaliar a efetiva capacidade desse instrumento de gestão dos 

recursos hídricos”. 

Nesse sentido, esse participante buscou direcionamentos para que pudesse 

determinar “quais são os potenciais benefícios e justificativas financeiras, econômicas, 

ambientais e sociais para o reúso da água”. E avaliou que, para responder essa questão, “é 

importante saber que o reúso de água permeia questões econômicas, legais e institucionais 

do gerenciamento dos recursos hídricos, bem como o saneamento ambiental, a proteção à 

saúde pública e ao meio ambiente”.  

Sobre os aspectos econômicos do reúso da água, de acordo com o resultado de sua 

pesquisa sobre esse tópico, esse participante comentou que a “história do reúso da água 

data desde os tempos remotos, bem como as alternativas técnicas para esse reúso podem 

ser encontradas em diversos países. No entanto, a adoção de reúso não é generalizada inter 

ou intrapaíses”.  

Continuando com o seu texto de reflexão, o participante M1 argumentou que, de 

acordo com os resultados da sua pesquisa, a não adoção do reúso da água pode ser 

explicada por questões econômicas: 

  

[...] os projetos de reúso não apresentam viabilidade financeira, ou seja, 

não são atraentes de uma perspectiva privada, exceto em casos 

específicos. Não obstante, se eles são atraentes de uma perspectiva 

econômica ou social, há uma clara necessidade de políticas públicas para 

que o reúso possa ser mais difundido. 

 

Sendo assim, ele concorda com Moura (2003, p. 31) sobre o conceito de 

custo/benefício aplicado em problemas ambientais: 

  

a) Custos referem-se a todas as despesas decorrentes da poluição 

provocada pelo empreendimento, existindo desta forma a necessidade 

da identificação de gastos com os tratamentos de recuperação de áreas 

degradadas, tratamento de água, custos com tratamentos médicos de 

pessoas afetadas, perda de valor de locais turísticos, uso recreacional 

do meio contaminado, etc.  
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b) Benefícios referem-se ao valor de mercado dos produtos ou serviços 

gerados naquela instalação ou empreendimento e, em análise, quanto a 

empresa ou a sociedade ganhou por existir aquela produção. Essa 

visão do empreendimento beneficia a sociedade (não apenas os 

empresários), pois a comunidade passa a ter a possibilidade de dispor 

de bens e serviços produzidos, geração de empregos, impostos pagos, 

etc. 

 

Posteriormente, esse participante disponibilizou algumas questões propostas por 

Moura (2003) que são utilizadas na análise do custo/benefício, como, por exemplo: Quais 

são os custos/benefícios que serão incluídos? Como avaliá-los? Qual é a taxa de juros que 

será descontada? Quais são as restrições? 

Continuando com a discussão sobre esse assunto, ele explicou que, de acordo com 

Alverca (2006), a análise benefício/custo tem como proposição a computação dos custos e 

dos benefícios, pois visa compará-los e ordená-los por meio da relação Benefício/Custo 

(B/C) ou do Benefício Líquido (BL), que é a diferença entre os benefícios e os custos 

correspondentes. 

Dessa maneira, para a elaboração do modelo matemático revisado, de acordo com 

essas informações, o participante M1 utilizou os resultados do estudo conduzido por 

Alverca (2006) para comparar as alternativas com base no Benefício Líquido (BL) por 

meio do cálculo do valor da equação: 

 

  

 

Dessa maneira, de acordo com a pesquisa realizada por esse participante, na 

elaboração desse modelo matemático 

 

[...] o símbolo Σ é o somatório no período de 0 (zero) a T, que é a unidade 

de tempo (em ano). Bt e Ct são os valores computados para os benefícios 

e para os custos, respectivamente, que são previstos para a data t. O fator 

de atualização é dado por 1/(1+r), que é aplicado ao BL na data t, que é 

dada por (Bt – Ct), para transformá-lo em seu valor presente ou no valor 

atual à data 0, com uma taxa de desconto r, sendo que VP é o valor 

presente (ALVERCA, 2006). 

 

Contudo, após essa explicação, o participante M1 argumentou que, de acordo com o 

ponto de vista de Braga, Hespanhol, Conejo, Barros, Veras, Nucci, Juliano e Eiger (2002), 
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a aplicação da análise de benefício e custo pode apresentar várias dificuldades que nem 

sempre são superadas, pois geralmente se prendem à avaliação de um mesmo padrão de 

medida monetário, dos bens e serviços ambientais gerados, que são os benefícios 

ambientais, e também dos bens e serviços utilizados ou comprometidos pelo projeto, que 

são os custos ambientais.  

Em relação aos custos privados ou financeiros do projeto de reúso, M1 

argumentou que, de acordo com Alverca (2006), a análise adotada para esse modelo é um 

estudo de viabilidade financeira típico, no qual os resultados buscam demonstrar a 

viabilidade financeira do reúso de água. 

Nesse relatório sobre os modelos revisados, o participante também comentou 

sobre a importância das estações de tratamento de esgoto para o processo de reúso da água, 

explicando que, quando tratados, os esgotos podem ser reusados para a irrigação e para a 

lavagem de pátios e estacionamentos. 

 

3.3.6  Atividades do Registro Documental do Bloco 4: Fase Final – Apresentação da 

Modelagem e Entrega do Relatório Final – de 22 de junho de 2015 a 4 de julho 

de 2015 

 

As atividades do registro documental desse bloco foram a postagem e o envio da 

gravação da apresentação do projeto de modelagem e dos questionamentos que os 

participantes responderam após a apresentação de cada projeto.  

O QUADRO 17 mostra as atividades do registro documento do bloco 4. 

 

QUADRO 17: Atividades do registro documental do bloco 4 

 

BLOCO 4 – FASE FINAL: APRESENTAÇÃO DA MODELAGEM E ENTREGA DO 

RELATÓRIO FINAL – De 22 de junho de 2015 a 4 de julho de 2015 

Atividade Período Objetivo 

Envio da Gravação da 

Apresentação do Projeto de 

Modelagem Matemática 

Até o dia 4 de julho de 2015  Postar na plataforma a filmagem 

das apresentações. 

Envio das Respostas do 

Questionamento Pós-

Apresentação do Projeto 

Até o dia 4 de julho de 2015  Postar na plataforma as respostas 

do questionamento realizado no 

dia da apresentação. 

Envio do Relatório Final do 

Projeto de Modelagem 

Até o dia 4 de julho de 2015 Postar na plataforma o relatório 

final dos projetos de modelagem. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora. 
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3.3.6.1  Apresentação e defesa dos projetos de modelagem matemática 

 

A apresentação e a defesa dos projetos de modelagem ocorreram no dia 3 de julho 

de 2016, das 19 horas às 21 horas, nos polos de João Monlevade e Ipatinga, no Estado de 

Minas Gerais, e no polo de São José dos Campos, no Estado de São Paulo. 

A apresentação do relatório final dos projetos de modelagem matemática consistiu 

em uma das atividades a ser cumprida pelos participantes desse estudo. A defesa do tema 

escolhido ocorreu por meio da apresentação dos resultados da pesquisa para os demais 

membros dos grupos, para os tutores presenciais em cada polo e, também, para os 

professores da disciplina e da professora-pesquisadora. 

A avaliação foi realizada por duas bancas, uma no polo, composta por dois tutores 

presenciais, e uma na universidade, composta por um dos professores da disciplina e pela 

professora-pesquisadora. A defesa dos resultados obtidos na pesquisa foi realizada por 

meio de uma apresentação em PowerPoint, sendo filmada e postada em link específico na 

plataforma. 

As apresentações estavam previstas para ocorrer na sequência e nos horários 

citados a seguir: 

1. Polo de João Monlevade: das 19h às 19h40 – 15 minutos de apresentação e 15 minutos 

para discussão com os membros da banca. 

2. Polo de Ipatinga: das 19h40 às 20h20 – 15 minutos de apresentação e 15 minutos para 

discussão com os membros da banca. 

3. Polo de São José dos Campos: das 20h20 às 21h – 15 minutos de apresentação e 15 

minutos para discussão com os membros da banca. 

A participante F2 (Grupo A), do polo de Ipatinga, M1 (Grupo B), do polo de São 

José dos Campos, e F1 e F3 (Grupo C), do polo de João Monlevade apresentaram os 

resultados de seus projetos de modelagem, sendo avaliados pelos membros de ambas as 

bancas. Contudo, ressalta-se que as apresentações não aconteceram de acordo com o 

cronograma estabelecido. 

 

3.3.6.1.1 Apresentação e defesa do projeto de modelagem da participante F2 

 

A participante F2 do polo de Ipatinga iniciou a sua apresentação explicando que, 

para desenvolver o projeto de modelagem matemática, foi necessária a escolha de um 
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tema, a poluição da água. Em sua apresentação, essa participante questionou: O que é 

poluição da água? O que é poluição hídrica? E seguiu explicando que:  

 

É qualquer alteração nas características físicas, químicas e/ou biológicas 

das águas que possam contribuir para o prejuízo à saúde, à segurança e ao 

bem-estar da população e ainda possa comprometer a fauna e a utilização 

das águas para fins recreativos, comerciais, industriais e de geração de 

energia.  

 

Além desses, ela elabora outros questionamentos: 

 

Quais são as consequências da poluição da água? Quando falamos de 

água, falamos de vida de uma forma universal, não é mesmo? Se nós não 

nos prepararmos hoje, não nos prevenirmos, não nos conscientizarmos de 

uma forma geral, como será a vida de nossos filhos e de nossos netos? E 

já imaginou se acabar a água na Terra? Não existirá a vida. 

 

Com relação às consequências da poluição, essa participante afirma:  

 

As consequências são inúmeras. São doenças de várias formas. Então 

temos é que tentar diminuir, porque acabar com a poluição parece 

inevitável, mas diminuir nós podemos. Diminuir a poluição das águas, 

para podermos viver de uma forma melhor, com menos doença e com 

mais saúde.  

 

Nesse direcionamento, a participante F2 aconselha a prevenção e a conscientização 

sobre as consequências da poluição, citando também algumas fontes poluidoras que trazem 

problemas para a conservação da água: 

 

São inúmeras fontes que poluem o meio ambiente, principalmente, a 

água. Uma delas é a falta de saneamento básico, que contribui para que 

grande parte dos esgotos das casas e das indústrias seja jogada nos rios e 

córregos. Os lixos dos aterros municipais contribuem para que grande 

parte dos esgotos das águas e das indústrias seja jogada nos rios e 

córregos também. Os produtos agrotóxicos são usados como inseticidas e 

através das chuvas infiltram no solo e escorrem para os rios, lagos e até 

para as águas subterrâneas.  

 

Nesse sentido, essa participante sugeriu algumas medidas para conter a poluição, 

como, por exemplo,  

 

[...] não jogar lixo nos rios, nas praias e nos lagos; não descartar óleo de 

fritura na rede de esgoto; não utilizar agrotóxico e defensivos agrícolas 
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em áreas próximas às fontes de água, não lançar esgoto doméstico em 

córregos, não jogar produtos químicos, combustíveis ou detergentes nas 

águas. 

 

Após discorrer sobre a poluição da água, as suas consequências e as medidas para a 

sua contenção, a participante F2 fez um paralelo entre a problemática real e o processo de 

ensino e aprendizagem em Matemática:  

 

Então, temos um problema com o meio ambiente e com a nossa 

comunidade, que é muito preocupante. De que forma eu vou avaliar isso 

e associar esse problema com a Matemática que estudamos? É uma tarefa 

difícil e interessante porque estimula o aluno a pensar criticamente, 

incentivando-o a pesquisar, principalmente, pela internet. Então ler muito 

é uma forma de a gente estar buscando ideias de como associar o 

problema da minha comunidade e da minha cidade com um modelo 

matemático. 

 

Após essas colocações, essa participante comenta sobre a elaboração de seu modelo 

matemático:  

 

Destaquei o problema do reservatório de água. Quando um reservatório 

de água é agredido ambientalmente por poluição de origem doméstica ou 

industrial, uma rápida providência é fundamental para diminuir os danos 

ecológicos, mas o monitoramento constante dessas águas demanda 

aparelhos caros e testes demorados. Os cientistas têm se utilizado de 

biodetectores como peixes que são colocados em gaiolas dentro da água, 

podendo ser observados periodicamente, quer dizer, vários peixes são 

utilizados para identificar se esse lago é poluído. Então, para testar a 

resistência de três espécies de peixe, os cientistas separam dois grupos de 

cada espécie, cada um com 100 peixes, totalizando seis grupos. Então, 

adicionam a mesma quantidade de poluente de origem doméstica e 

industrial. Durante um período de 24 horas, contam o número de peixes 

de hora em hora.  

 

Então a participante F2 apresenta e discute os resultados obtidos nos gráficos 

apresentados na FIG. 11, explicando-os:  

 

Eu listei aqui os resultados obtidos. O primeiro gráfico mostra o eixo de 

tempo de 24 horas e o outro eixo mostra o número de peixes. Então 

tinham 100 peixes em cada gaiola. Podemos observar no gráfico que os 

peixes da espécie 1 receberam a poluição e morreram. No segundo 

gráfico, os peixes demoraram um pouco mais de tempo para morrer e, no 

terceiro, aumentou mais o tempo de vida desses peixes. Então, pelos 

resultados obtidos, das cinco opções dadas, a espécie de peixe mais 

indicada para ser utilizada como detectora de poluição a fim de que sejam 

tomadas as providências imediatas é a espécie 1, pois, sendo menos 

resistente à poluição, morreria mais rapidamente após a contaminação. 
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Essa é a resposta correta para o nosso modelo. Então essa foi uma 

experiência bacana, pois gostei muito porque nos incentiva a pesquisar e 

sermos mais criativos. 

  

Ao terminar a sua apresentação, essa participante afirmou que a disciplina EAD512 

– Seminário I: Modelagem Matemática foi muito interessante, pois a estimulou a “lidar 

com situações-problema do mundo real”. Logo após, houve arguição sobre os resultados 

do projeto de modelagem elaborado pela participante F2. Nessa oportunidade, um dos 

professores da disciplina solicitou que ela explicasse sobre o desenvolvimento do processo 

de modelagem nessa disciplina. 

A participante F2 respondeu que o processo da modelagem estava relacionado com 

a realização de pesquisas e as contribuições advindas das conversas com os colegas nos 

fóruns de discussão disponibilizados na plataforma. Comentou também sobre a 

necessidade da identificação inicial de um tema no processo de modelagem: 

 

[...] identificar um tema para eu trabalhar na minha comunidade ou no 

meu município para resolver um problema que estamos enfrentando. 

Então, eu posso aplicar um questionário para pesquisar a opinião das 

pessoas para identificar esse problema e, assim, começar a pesquisar 

sobre o modelo matemático. Então, vou associar a Matemática com o 

problema, como, por exemplo, a poluição da água, pois mesmo que eu 

não consiga resolvê-lo, com certeza, posso me conscientizar sobre a 

necessidade de reduzir esse tipo de poluição. 

 

A professora-pesquisadora solicitou que a participante F2 falasse sobre o processo 

de elaboração de seu modelo matemático, e ela explicou que a pesquisa sobre o modelo foi 

realizado via internet, por meio da qual conseguiu encontrar a situação-problema 

representada no gráfico apresentado para verificar a espécie de peixe mais sensível à 

poluição. Salienta ainda que esse gráfico poderia ser “utilizado para que os alunos 

pudessem analisá-lo para determinar a resposta ao problema proposto”. 

Continuando com essa arguição, a professora-pesquisadora solicitou que essa 

participante explicasse também como a Modelagem tinha contribuído para o 

desenvolvimento de sua criticidade e reflexão perante os problemas que afligem a 

sociedade. 

Quanto a esse ponto, a participante F2 disse que:   

 

[...] não adianta falarmos de um problema que está prejudicando o ser 

humano em geral e ficarmos de braços cruzados. Temos que fazer algo. 

Então, de que adianta eu falar da poluição da água que prejudica o ser 
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humano, que mata várias espécies de animais, que traz doença, se eu 

chegar lá na minha casa, lá no meu bairro e jogar lixo no rio, no chão ou 

acumular o lixo no meu quintal. Essa é a forma crítica que essa disciplina 

me fez olhar para os problemas em meu redor, pois eu posso contribuir 

com a conscientização das pessoas sobre o problema da poluição. 

 

Um dos professores da disciplina pergunta a essa participante como esse processo 

auxiliou-a na reflexão sobre esse problema, e ela responde que a reflexão foi realizada por 

meio de “leituras dos textos e das pesquisas realizadas através da internet”. 

Seguindo essa linha de raciocínio, a professora-pesquisadora solicita a ela que 

explique como o processo da modelagem pode contribuir para o desenvolvimento da 

criticidade e da reflexão dos professores e alunos com relação aos problemas que afligem a 

sociedade. A participante então responde que isso pode se dar por meio da “colaboração 

com outras pessoas para que possam determinar as soluções para esses problemas. Essa 

reflexão também possibilita a conscientização sobre a necessidade de existir mais 

campanhas proporcionadas pelo governo do Estado”. 

A professora-pesquisadora também perguntou se essa participante aplicaria a 

Modelagem Matemática para auxiliar os seus alunos no desenvolvimento da criticidade e 

da reflexão. Ela disse que aplicaria, pois é uma “forma de conscientizá-los sobre um 

problema relevante do cotidiano por meio da busca de informações com a coleta de dados 

e da interdisciplinaridade com a Geografia”. 

Após esses questionamentos, a participante F2 encerrou a sua apresentação e 

agradeceu aos membros da banca. 

 

3.3.6.1.2 Apresentação e defesa do projeto de modelagem das participantes F1 e F3 

 

As participantes F1 e F3, do polo de João Monlevade, não conseguiram apresentar 

os resultados de seu trabalho para os membros da banca na universidade, pois houve 

problemas com a conexão pela internet. Então, a apresentação foi realizada para os 

membros da banca no polo e foi filmada para posterior postagem na plataforma. No 

entanto, por causa do tamanho do arquivo da apresentação, a postagem não foi possível. 

Assim, essas participantes copiaram a apresentação em um pendrive e o enviaram para a 

professora-pesquisadora via correio. 

A participante F1 iniciou a apresentação explicando que o trabalho a ser 

apresentado seria sobre a Modelagem Matemática e que o tema escolhido foi a “Poluição 

do ar”. Para essa participante, a Modelagem, na perspectiva da educação matemática, pode 
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ser considerada como um ambiente de aprendizagem, no qual os alunos são convidados a 

problematizar e investigar, por meio da Matemática, situações com referência na realidade 

(BARBOSA, 2011): 

 

A Modelagem é uma proposta pedagógica, que traz a vida cotidiana para 

dentro da sala de aula associada com os conteúdos matemáticos ao 

mesmo tempo. Isso proporciona aos alunos, associando os conteúdos 

matemáticos com o cotidiano, que eles são capazes de ter uma 

aprendizagem mais contextualizada e com significado, pois conseguem 

obter informações associando-as com um novo conhecimento em seu 

processo cognitivo. Assim, quando o professor disponibiliza, nas salas de 

aula, os trabalhos relacionados à Modelagem, os alunos se sentem mais 

motivados, mais interessados em aprender e, ao mesmo tempo, eles têm a 

capacidade de aprender melhor, porque estão aprendendo Matemática, 

mas não em vão, pois tem alguma utilidade na vida prática. 

 

Para reforçar suas argumentações, a participante F3 cita Paulo Freire e sua 

percepção sobre o assunto: 

 

Paulo Freire (2003) comenta sobre a defasagem do ensino, sobre quando 

o professor só fica falando e o aluno só fica escutando. Ele chama de 

educação bancária, pois você só deposita informação que é cobrada do 

aluno em provas. Com a Modelagem, esse papel é invertido, porque o 

professor passa a ser o mediador da aprendizagem dos alunos. Os alunos 

vão buscar através de investigação, de pesquisas, a interpretação de dados 

e, ao mesmo tempo, eles vão construindo o conhecimento e o professor 

somente será o mediador desse processo. 

 

 Assim, para essa participante, é importante notar que: 

 

[...] a defasagem e a fragilidade na metodologia [de ensino] acabam 

provocando, no aluno, o sentimento de desprezo, tédio e antipatia pela 

disciplina, pela aula e pelo professor, fazendo-o perder o entusiasmo, não 

reconhecendo o verdadeiro sentido da função do processo de ensino e 

aprendizagem, no qual poderia haver mais compreensão e o despertar do 

verdadeiro sentido do ensino de Matemática. 

  

Mediante o exposto, para essas participantes o papel da Modelagem é propiciar 

para os alunos a associação dos conteúdos matemáticos que estão aprendendo com a sua 

vida diária, pois a Modelagem é capaz de aproximar a Matemática do seu cotidiano, 

levando-os a indagar, questionar, investigar e buscar soluções para os problemas, 

interpretando-os e analisando-os, pois esse processo os ajuda a se tornarem cidadãos 

críticos e reflexivos. 
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Após essa introdução, a participante F1 iniciou a sua argumentação em relação à 

Modelagem Matemática e a poluição do ar: 

 

[...] a poluição atmosférica é o efeito provocado na atmosfera por vários 

elementos, como, por exemplo, os sólidos, os líquidos ou os gasosos, 

provenientes, sobretudo, das atividades realizadas pela humanidade. Essa 

poluição veio se agravando a partir de meados do século XVIII com a 

Revolução Industrial. Atualmente, um dos maiores problemas sociais que 

existe é a poluição do ar, que tem causado vários danos para a saúde e 

para a vegetação por causa das alterações climáticas, que provocam a 

destruição da camada de ozônio. Nesse sentido, através do estudo desses 

problemas, existe a necessidade de se trabalhar com o tema da poluição 

do ar e também com os conteúdos matemáticos para que os alunos se 

conscientizem sobre a poluição do ar e sobre quais medidas devem ser 

tomadas para evitar e prevenir a destruição ambiental. 

 

Complementando esse raciocínio, a participante F3 comentou que: 

 

[...] a poluição do ar é um problema presente que merece muita atenção 

como uma forma de garantir um ambiente bom para a humanidade, assim 

como para as outras espécies. A abordagem desse tema é de grande 

importância para conscientizar e alertar as pessoas para que as suas ações 

não sejam destrutivas ao meio ambiente, mas, sim, para proteger, e, ao 

mesmo tempo, associar os conteúdos matemáticos a esse tema, 

compreendendo-o como um problema social que pode ser solucionado e 

interpretado com a utilização da Modelagem Matemática. Então, temos 

que realizar o levantamento de questões. Quais são os problemas gerados 

pela poluição? São os danos à saúde, as mortes prematuras, o 

aquecimento global, a contaminação de solo, a chuva ácida, a corrosão de 

materiais e de monumentos históricos, a alteração climática e a redução 

da camada de ozônio? Por exemplo, os principais causadores da poluição 

do ar são: o dióxido de enxofre, que provoca a chuva ácida, o monóxido 

de carbono, o dióxido de nitrogênio, os compostos orgânicos voláteis, as 

partículas finas e inaláveis, os poluentes tóxicos e o ozônio. 

 

Em seguida, a participante F1 citou soluções e medidas que podem ser tomadas 

para se controlarem os efeitos da poluição e mencionou também, como exemplos, acordos 

e conferências realizados com o intuito de debater esse tema: 

 

[...] o Protocolo de Kyoto, a Conferência de Bali e a Conferência de 

Copenhague, que aprovaram medidas para controlar e reduzir o dióxido 

de carbono na atmosfera, a utilização de filtros nas chaminés das fábricas, 

a promoção de energias alternativas não poluentes, a eliminação da 

utilização de CFC, a utilização de tecnologias limpas, a promoção da 

reciclagem, a reutilização de determinados produtos, como, por exemplo, 

a utilização das garrafas de vidro em substituição às descartáveis e a 

redução da utilização de determinados produtos mais poluentes como 

plástico. 
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Após essas colocações, a participante F3 discorreu sobre o modelo elaborado com a 

utilização de gráficos: 

 

Encontrei esse gráfico em uma reportagem da Revista Veja, que mostra o 

crescimento das emissões de dióxido de carbono decorrente da queima de 

combustíveis fósseis. Esse gráfico também mostra as emissões de CO2, 

em milhões de toneladas, de 1751 até 2000. A partir do gráfico [...], a 

Revista Veja também apresentou uma tabela do crescimento do dióxido 

de carbono ao longo dos anos [...], que possibilitou a elaboração, no 

Excel, de um gráfico para representar essa situação. 

 

Outro problema exemplificado pela participante F1 foi o seguinte: “a Inglaterra 

aposta em um índice de redução de 60% até 2050, e a Alemanha reduziu as suas emissões 

em 21% até 2012. Com esses índices estabelecidos pelos dois países, qual seria o valor 

futuro da emissão de dióxido de carbono na Inglaterra e na Alemanha?” 

Então essa participante explicou o processo de resolução desse modelo matemático, 

mostrando, por meio dos cálculos, que a Inglaterra reduzirá essa emissão em 336 milhões 

de toneladas até 2050, tendo, portanto, uma emissão de 224 milhões de toneladas, 

enquanto a Alemanha reduziu a sua emissão em 176,4 milhões de toneladas em 2012, 

tendo, portanto, uma emissão de 663,6 milhões de toneladas. 

Também para auxiliar na análise dos resultados, essas participantes explicaram que 

é importante utilizar 

 

[...] o Excel e o Graph para a construção de tabelas e gráficos, pois esses 

softwares auxiliam na interpretação dos dados e na determinação da 

função, do domínio e da imagem e, também, para fazer projeções. A 

partir dos resultados encontrados, pode-se verificar que a emissão de 

dióxido de carbono vem aumentado na atmosfera, sendo considerado 

como o maior causador do efeito estufa e do aquecimento global. A partir 

dos dados coletados também foi possível fazer uma projeção para essa 

emissão ao longo dos anos, existindo a necessidade de se colocarem em 

prática medidas que previnam esse aquecimento. 

 

Elas também argumentam que o aumento da frota dos veículos em conjunto com a 

deficiência crônica dos sistemas de transporte de massa intensificam o tráfego e, 

consequentemente, as emissões, sendo necessária a regulamentação e a implementação de 

políticas de controle mais eficazes, bem como a implantação e efetivação de ações de 

fiscalização ambiental. Para essas participantes, os dados fornecidos pelo Departamento de 
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Transporte de Trânsito são importantes para a elaboração de modelos matemáticos 

relacionados com a quantidade de CO2 liberada na atmosfera.  

Finalizando a apresentação, F1 apresentou uma proposta de ensino para ser 

utilizada nas escolas com a elaboração de modelos matemáticos por meio dos quais os 

alunos podem elaborar questionários com algumas questões, como, por exemplo: 

 

Quantos quilômetros você andou no seu carro? e Você prefere usar etanol 

ou gasolina? Em seguida, você fornece uma ficha para a coleta de dados, 

para que os alunos possam realizar uma análise estatística desses dados e, 

depois, calcular os valores da emissão de CO2 no bairro ou na rua em que 

moram. Assim, os alunos podem usar um modelo matemático para 

auxiliar na solução dos problemas que enfrentam em seu cotidiano. 

Então, é importante que os alunos apliquem esse modelo em sua 

realidade para trazer a matemática para o cotidiano deles.  

 

Após essas considerações, as participantes F1 e F3 finalizaram a apresentação e 

agradeceram aos presentes. 

 

3.3.6.1.3 Apresentação e defesa do projeto de modelagem do participante M1 

 

A tutora presencial do polo de São José dos Campos informou pela webconferência 

que o participante M1 não havia terminado a escrita do relatório e que, por isso, tinha 

desistido de terminar o curso, pois nem tinha se preparado para essa apresentação. 

Contudo, em virtude do compromisso demonstrado por ele no decorrer do curso e 

por causa do envolvimento na realização das atividades propostas no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, os membros das bancas resolveram conceder o prazo de uma semana para 

que esse participante pudesse terminar o seu relatório e apresentar os seus resultados. 

Então, a tutora presencial contatou o participante, que realizou a apresentação de seus 

resultados no dia 8 de julho, postando-a no link providenciado para o envio da 

apresentação.  

O projeto de modelagem elaborado pelo participante M1 estava relacionado com o 

tema “Reúso de Água nas Indústrias da Bacia do Rio Paraíba”. Ele explicou o motivo 

dessa escolha:  

 

Em função da demanda crescente de água para uso industrial, diversas 

regiões brasileiras já enfrentam problemas relacionados à escassez e à 

degradação dos recursos hídricos. Esses problemas são particularmente 

críticos nos grandes centros urbanos, onde o rápido crescimento 
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demográfico e industrial não foi acompanhado por medidas de controle 

da ocupação do solo pela implantação de uma infraestrutura sanitária 

adequada. Os gestores, as pessoas que trabalham com esses recursos 

hídricos defrontam-se, assim, com o desafio de formular e implementar 

uma política baseada na adequada combinação de medidas de gestão de 

demanda e oferta de água, tendo por fim a conservação e o uso 

sustentável desse recurso. Nesse contexto, o reúso de água surge como 

um importante componente para o alcance desse objetivo. De maneira 

geral, pode-se definir o reúso de água como o uso de água residuária, 

tratada ou não, no atendimento de algum uso benéfico. 

 

Em seguida, citou os benefícios ambientais e econômicos da adoção de práticas de 

reúso da água: 

 

O reúso contribui para a melhoria da eficiência do uso da água, reduzindo 

a necessidade de investimentos na expansão da oferta de água e os 

decorrentes impactos financeiros e ambientais associados a tais 

intervenções. O setor industrial apresenta numerosas oportunidades para a 

adoção de práticas de reúso, que incluem a reutilização da água em torres 

de resfriamento, como, por exemplo, no caso de São José, onde a 

Petrobras usa água da torre de resfriamento como fluido auxiliar em 

processos industriais na lavagem de pisos e para regar os jardins. 

 

E, para exemplificar, o participante M1 exibiu a foto de uma fábrica da AGM, em 

São José dos Campos, no Estado de São Paulo, que possui uma estação de tratamento de 

água com o seu reúso. 

Defendendo ainda esse ponto de vista, ele salienta que esse reúso de água na cadeia 

produtiva gera economia, auxiliando na preservação dos recursos naturais, e que, por isso, 

algumas empresas brasileiras têm investido em iniciativas visando reduzir o consumo e o 

desperdício de água. Citou, então, como exemplo, a “unidade da General Motor (GM) de 

São José dos Campos [que] conseguiu uma “redução de 20% no consumo de água por 

meio da reutilização, no ano de 2014, gerando uma economia de cerca de 330 mil litros de 

água”. 

Seguindo esse raciocínio, o participante M1 comentou que o “reúso da água é uma 

alternativa viável para a sua utilização racional e para o alcance das metas propostas para a 

sua economia”, pois, de acordo com a “Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Básico 

do Estado de São Paulo, cada litro de água de reúso representa um litro de água poupada 

nos mananciais”. 

Dando prosseguimento à sua apresentação, explicou a proposta de elaboração de 

seu modelo matemático: 
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[...] analisando a quantidade de litros de água que a unidade da GM de 

São José dos Campos conseguiu reduzir no ano de 2014 com o reúso da 

água, foi proposto um modelo para o cálculo do valor em espécie, em 

real, que a empresa economizou com a utilização do sistema de reúso da 

água. É importante esclarecer que os cálculos não apresentam os valores 

gastos com o objetivo da implantação do sistema de reúso, somente sobre 

o valor do custo da água e, também, que em nas nossas contas não entrou 

quanto a empresa gastou para implantar um reúso da água, mas, sim, 

somente o que foi economizado com o reúso no ano de 2014. Assim, a 

metodologia de cálculo da cobrança foi definida pela fórmula que é 

apresentada, a seguir, para identificar a parte relativa dos princípios do 

usuário-pagador (somente a quantidade de água captada): VT = QA x Ko 

x PPU. Nessa fórmula, VT é o valor total da água cobrada pelo uso; QA é 

a vazão captada; Ko é o coeficiente de captação que é definido pela 

empresa de saneamento de São José dos Campos, a SABESP, que tem 

uma tabela com coeficientes para essa finalidade; e PPU é o preço 

público unitário. Desse modo, dentre os critérios citados, prevaleceram os 

princípios da aceitabilidade e minimização de custos sobre o da 

sinalização da escassez de água na bacia do Rio Paraíba. Para a indústria 

e o saneamento foram estabelecidos que o coeficiente proposto pela 

SABESP é de 0,4; o PPU, de 0,02 centavos e o coeficiente de captação, 

de 0,008 centavos; que a GM teve uma redução de 20% no consumo de 

água, onde reutilizou no ano de 2014 cerca de 330 mil litros de água. 

 

Em seguida, esse participante descreveu os passos para a realização do cálculo do 

modelo matemático: 

 

Agora, descrevo os passos para a realização desse cálculo. Então, o 

primeiro passo foi calcular o valor total de água captada e o valor gasto 

sem o reúso da água. Assim, para calcular esse valor, tivemos que 

determinar os 20% sobre os 330 mil, que era o que a empresa tinha 

economizado. Então, tivemos que P x 100 = C x I . P, que refere-se ao 

parcial, 330 mil litros de água; o capital, que tem que ser encontrado, a 

taxa, 20% e o valor 100, que é a constante. Então colocamos os valores 

na fórmula: 330 x 100 = C x 20. Calculando o capital, chegamos ao valor 

de água que foi usada sem o reúso, ou seja, de 1.650 bilhão de litros. O 

coeficiente de captação proposto foi de 0,008m
3
, sendo que, pela 

multiplicação, obtemos o valor de 13.200 reais. O segundo passo foi 

calcular o valor total da cobrança pelo uso da água sem o reúso. 

Aplicando-se a fórmula VT, chegamos à conclusão de que 13.200 vezes o 

coeficiente vezes o PPU fornece o valor de 105.600 reais, que foi 

calculado sem o reúso da água. O terceiro passo foi calcular o valor total 

da cobrança pelo uso da água com a utilização do reúso da água. Então, 

sabemos que são 1650, menos o 330 que ele reutilizou, chegando ao valor 

de 1.320 bilhão de litros de água. Dessa maneira, para determinar o 

coeficiente QA, chegamos a um valor de 10.560. Colocando o valor de 

10.560 na fórmula, chegamos ao valor de 84.480. Então, nós temos o 

valor sem o reúso e o valor com o reúso. Como foi proposto para 

determinar qual é o montante que a empresa tinha economizado em 

espécie, calculamos que o valor total economizado é de 105.600 – 

84.480, o que corresponde que, no ano de 2014, a General Motors de São 

José dos Campos fez uma economia em espécie de 21.120 reais. 
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Ao analisar esse resultado, o participante M1 argumentou que: 

 

Os resultados da análise mostram que a prática de reúso na indústria está 

associada aos grandes usuários de água. De fato, para grandes usuários, o 

investimento em tecnologias de reúso pode acarretar reduções 

expressivas (como no caso da GM, 21 mil é uma redução expressiva) nas 

despesas associadas à captação de água e ao tratamento/descarte de 

efluentes. Assim, a empresa consegue devolver à bacia hidrográfica do 

Rio Paraíba do Sul a água utilizada nesse processo, com cerca de 98% de 

pureza com o tratamentos adequado. 

 

Posteriormente, esse participante concluiu que o reúso visto é “benéfico, pois, com 

o uso de tecnologias mais limpas, não apenas a empresa mas também a sociedade se 

beneficiariam como um todo”. 

Ao finalizar a sua apresentação, o participante M1 reafirmou que: 

 

[...] o reúso da água, além de ser um fator econômico bom para as 

empresas, beneficiará a sociedade em geral. Assim, é importante induzir 

o usuário e/ou poluidor a uma racionalização no uso desse recurso, 

mantendo um equilíbrio entre as suas disponibilidades e demandas, além 

da conservação ambiental é propiciar o bem-estar para a sociedade como 

um todo. 

 

E apresentou as seguintes conclusões:  

 

O reúso é um sistema alternativo para o tratamento de esgoto, pois é 

importante a redução no consumo de água com o processo de reutilização 

da água nas empresas, que além de obter ganhos financeiros provenientes 

dessa economia também pode melhorar a sua imagem junto à sociedade. 

Nesse sentido, a incorporação do reúso como tratamento do sistema de 

esgoto corrobora para o melhoramento da qualidade das águas e, 

portanto, propicia o bem-estar social. 

 

Esse participante encerrou a apresentação agradecendo a todos os presentes.  

 

3.3.6.2  Relatório dos questionamentos respondidos pós-apresentação dos projetos 

 

Após a apresentação dos projetos de modelagem no dia 3 de julho de 2015, os 

professores da disciplina e a professora-pesquisadora solicitaram que os participantes F1, 

F2, F3 e M1 respondessem quatro questões sobre a condução do processo de modelagem 

desenvolvido no AVA. 
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Com relação à primeira questão, “Explique como foi o processo de modelagem 

matemática desenvolvido nesta disciplina”, a análise dos dados mostra que para os 

participantes desse estudo o processo de modelagem foi proveitoso para a formação 

docente, apresentando, contudo, algumas dificuldades para a sua realização. Eles 

destacaram que a realização de investigações sobre o tema escolhido foi um aspecto 

importante desse processo. 

Por exemplo, a participante F1, do grupo C, argumentou que o processo foi 

“bastante construtivo, pois, para desenvolver o modelo matemático tivemos que pesquisar 

muito sobre a Modelagem”. Para essa participante, “a Modelagem é importante para a 

educação matemática como uma proposta pedagógica diferenciada baseada em ideias de 

diversos autores”.  

Também a participante F3 fez comentários sobre o desenvolvimento desse 

processo: 

 

O trabalho desenvolvido foi realizado em duas partes. Inicialmente, 

fizemos uma pesquisa bibliográfica sobre o tema poluição do ar, depois 

fizemos um levantamento sobre os problemas e as causas dessa poluição 

e, após, uma reflexão sobre esses fatos. Em seguida, demos início à 

criação do modelo, sendo um sobre a poluição do ar que é causada pela 

ação do homem e por degradação ambiental e outro sobre a poluição do 

ar causada pela emissão de poluentes por meio de fontes móveis. 

 

Da mesma maneira, o participante M1 destacou que: 

 

[...] o projeto modelagem matemática foi desenvolvido a partir do tema 

poluição da água. Numa primeira etapa foi feito um levantamento de 

dados referente ao assunto e desenvolvido uma justificativa. Na segunda 

etapa foi feito um relatório com os dados coletados sobre o tema 

escolhido. A terceira etapa foi composta pela criação de questionamentos 

a serem discutidos na Modelagem bem como as suas respostas baseadas 

na situação-problema desenvolvida na Modelagem. 

 

Para responder essa questão, a participante F2 utilizou um esquema para 

exemplificar o processo que utilizou no desenvolvimento da Modelagem conduzida nessa 

disciplina. Ele era composto pelas seguintes etapas: (I) Tema; (II) Coleta de dados; (III) 

Definição dos problemas; (IV) Modelos matemáticos; (V) Resolução e (VI) Validação.  

A FIG. 12 mostra o esquema do processo de modelagem desenvolvimento pela 

participante F2. 
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FIGURA 12: Esquema do desenvolvimento da modelagem 

 
Fonte: Esquema elaborado pela participante F2. 

 

A análise dos dados referentes à segunda questão, “Explique como foi o processo 

de elaboração do modelo matemático desenvolvido nesta disciplina”, mostra que os 

participantes desse estudo comentaram, de uma maneira geral, o método utilizado para 

elaboração dos modelos matemáticos de cada projeto de modelagem.  

Assim, a participante F1 explicou que:  

 

Primeiro, escolhemos o tema que seria desenvolvido na modelagem. 

Nosso tema foi a poluição do ar. Depois, fizemos um levantamento de 

dados referente à poluição, explicitamos os questionamentos que 

nortearam o desenvolvimento do problema matemático. A seguir, 

resolvemos este problema e, por fim, refletimos sobre o resultado do 

modelo elaborado, comparando os resultados obtidos com a realidade.  

 

Nesse direcionamento, a participante F3 comentou que: 

 

[...] para elaborar o modelo referente ao aumento da poluição provocado 

pelo aumento da frota de carros em Belo Horizonte, foi feita uma coleta 

de dados usando os dados do Departamento de Transporte e Trânsito e, 

também, uma pesquisa bibliográfica sobre o tema. Assim, com essas 

informações montamos tabelas usando dados estatísticos para 

elaborarmos um modelo utilizando equações do primeiro grau. 

 

De uma maneira resumida, o participante M1 comentou sobre a importância do 

processo de elaboração dos modelos que tem como “objetivo propiciar reflexões sobre a 

resolução de situações-problema presentes no cotidiano”, pois, segundo ele, “a partir dos 

resultados obtidos é possível conscientizar as pessoas a tomarem medidas preventivas para 

amenizar os danos causados e proteger o meio ambiente em que vivemos”. 

Todavia, a participante F2 salientou que encontrou dificuldade para a elaboração 

dos modelos matemáticos durante o processo de modelagem. Em relação a esses 

problemas encontrados, citou como exemplo a dificuldade que teve em “relacionar a 
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Matemática com o tema trabalhado, o que dificultou a evolução de todo o processo, desde 

o início da elaboração do modelo até a sua validação”. 

Sobre a terceira questão, “Explique como a modelagem matemática contribuiu para 

o desenvolvimento da criticidade e reflexão perante os problemas que afligem a 

sociedade”, os participantes desse estudo afirmaram que essa contribuição está relacionada 

com o entendimento e a busca crítica e analítica da solução para os problemas enfrentados 

pela sociedade. 

Em relação a esse questionamento, a participante F1, por exemplo, explicou que a 

realização da pesquisa elaborada a capacitou a “ver de forma quantitativa a poluição e 

como a matemática pode auxiliar para resolução de problemas do cotidiano”. De uma 

maneira similar, a participante F3 comentou: “com a elaboração desse trabalho, aprendi a 

analisar e coletar dados de maneira mais crítica, bem como solucionar problemas e buscar 

soluções ao analisá-los”. Da mesma maneira, a participante F2 respondeu essa pergunta 

levando em consideração o papel da Modelagem para a resolução de problemas do dia a 

dia: 

 

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 estou 

aprendendo?”. Talvez uma resposta para esta questão possa ser dada por 

meio da Modelagem Matemática, que 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. 

 

Já o participante M1 disse que o desenvolvimento da criticidade e da reflexão 

“podem ser conferidos na eficiência do reúso da água tanto nas escolas como nas indústrias 

como alternativas interessantes na busca da inovação para atender às necessidades da 

sociedade”. 

Continuando a análise dos dados das respostas dadas, diante da questão “Explique 

como o processo de modelagem pode contribuir para o desenvolvimento da criticidade e 

reflexão dos professores e alunos perante os problemas que afligem a sociedade”, os 

participantes desse estudo confirmaram a importância da Modelagem para o entendimento 

dos problemas enfrentados no cotidiano. Segundo eles, a conscientização da busca de 

soluções para esses problemas oportuniza a compreensão da realidade por meio da 

utilização da linguagem matemática com a elaboração de modelos matemáticos. 
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Nesse sentido, a participante F1 destacou a comunicação entre professor e aluno 

com a utilização da Modelagem em sala de aula: 

  

Existe uma comunicação maior entre o professor e os alunos; o professor 

assume o papel de mediador da aprendizagem e os alunos têm uma 

participação ativa, pois são os construtores de seu próprio conhecimento. 

Há um entrosamento maior com a discussão dos problemas e, por meio 

dos modelos elaborados, acontece a interpretação via linguagem 

matemática dos problemas que afligem a sociedade. Então, nos 

conscientizamos sobre esses problemas e nos tornamos cidadãos mais 

críticos.  

 

Compartilhando esse ponto de vista, a participante F3 concluiu que a Modelagem 

Matemática “permite que o professor e o aluno descrevam e entendam o mundo através da 

Matemática por meio da aplicação dos conteúdos dessa disciplina, podendo assim 

compreender a realidade e solucionar os problemas que enfrentam diariamente”.  

Também respondendo essa questão, o participante M1 salienta que a Modelagem 

pode ser considerada como uma alternativa interessante na “busca de uma inovação 

pedagógica em sala de aula”. Além disso, afirma que ela “oportuniza a formação de 

cidadãos críticos capazes de resolver problemas do cotidiano enquanto aprendem 

Matemática; assim, a Modelagem oferece uma nova visão à essa disciplina que, muitas 

vezes, é vista como sem utilidade e desinteressante”. 

Por outro lado, a participante F2 afirmou que a Modelagem Matemática possibilita 

que os professores e alunos, por meio da elaboração dos modelos, se conscientizem sobre a 

existência da “falta de recursos financeiros destinados à resolução dos problemas 

ambientais. Então, sem esses recursos, conseguiremos no máximo, a conscientização de 

algumas pessoas”. Apontou também a viabilidade da utilização da Modelagem Matemática 

no processo de ensino e aprendizagem em Matemática, mencionando que os professores 

devem “investigar criticamente situações cotidianas visando desenvolver os conteúdos 

matemáticos previstos, pois, além de ser uma estratégia, possibilita que os alunos 

vivenciem a Modelagem através da elaboração de modelos desenvolvidos a partir de temas 

diversos”. 

 

3.3.6.3 Relatório final dos projetos de modelagem matemática 

 

Os relatórios dos projetos de modelagem foram postados na plataforma no dia 4 

julho de 2015, contendo os seguintes componentes: 
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a) Introdução ao tema explicando a sua importância para a sociedade e para a educação, 

bem como o seu desenvolvimento. 

b) Objetivos do projeto: geral e específico. 

c) Justificativa da escolha do tema. 

d) Revisão da literatura ou fundamentação teórica sobre o tema: escrever sobre as 

pesquisas realizadas sobre o tema escolhido. 

e) Desenvolvimento do modelo matemático 

 Questões norteadoras do tema: explicar como foi o processo de escolha das questões 

do tema e como a questão final de investigação foi selecionada. 

 Modelo matemático: explicar o processo de elaboração do modelo utilizado: modelo 

algébrico, modelo geométrico, modelo estatístico ou representação gráfica. 

 Validação e comparação do modelo com a realidade: discutir e refletir sobre a 

validação do modelo e a sua comparação com a realidade. Informar se houve 

dificuldades nesse processo e como elas foram solucionadas. 

f) Reflexão crítica sobre o processo da modelagem matemática: refletir sobre o(s) 

modelo(s) e a sua utilidade para a sociedade, ambiente escolar, formação de professores 

e formação pessoal. 

g) Considerações finais: escrever algumas considerações para finalizar o projeto 

informando os resultados obtidos com a elaboração dos modelos. 

h) Referências bibliográficas: indicar quais foram as referências bibliográficas utilizadas 

no projeto de modelagem. Todas as citações utilizadas no texto devem constar nas 

referências. 

i) Anexos: se houver, pode ser anexado qualquer tipo de material ilustrativo, tais como 

tabelas, lista de abreviações, documentos ou parte de documentos e resultados de 

pesquisas. 

As participantes F1, F2 e F3 postaram o relatório no dia 4 de julho de 2015, 

enquanto o participante M1 postou o relatório no dia 11 de julho de 2015, conforme 

previamente acordado.  

O relatório final do projeto de modelagem matemática foi elaborado pelos 

participantes no decorrer da condução desse estudo de acordo com as atividades realizadas 

nos blocos de atividade 2, 3 e 4. Dessa maneira, para que não haja uma repetição das 

informações postadas anteriormente, serão reportados somente os dados coletados que não 

foram previamente apresentados. 
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De acordo com esses relatórios, os participantes desse estudo afirmaram que a 

Modelagem favorece a compreensão da prática dos futuros docentes e oportuniza a 

formação de cidadãos críticos e capazes de resolver problemas do cotidiano ao mesmo 

tempo em que aprendem conteúdos matemáticos, fornecendo uma nova visão dessa 

disciplina que muitas vezes é percebida como sem utilidade e desinteressante.  

De uma maneira geral, argumentaram que o trabalho com a Modelagem 

Matemática não é uma tarefa fácil, pois são várias as dificuldades encontradas. Com 

relação à elaboração do projeto, F2 informou que existe a necessidade de definir um tema 

para a pesquisa, coletar os dados e associá-los à linguagem matemática, desenvolver uma 

atividade relacionando o tema com o conteúdo estudado, coletar os dados e desenvolver 

uma atividade para aplicação da Modelagem. Sendo assim, trabalhar com a Modelagem 

requer muita criatividade, disponibilidade e paciência, pois os professores têm que saber 

conduzir os alunos para a realização de pesquisas e investigações. Deve-se, então, ter o 

objetivo da aula definido para que os conceitos matemáticos sejam trabalhados durante 

todo o processo da modelagem. 

Nesse direcionamento, esses participantes argumentaram que a Modelagem auxilia 

os alunos na compreensão da linguagem matemática a partir da análise de uma situação-

problema relacionada com a poluição do ar ou da água, pois desenvolve o raciocínio 

matemático para buscar a solução desse problema, refletir sobre os resultados obtidos, 

elaborar previsões e tomar decisões referentes às soluções encontradas. Dessa maneira, a 

construção do conhecimento matemático foi estabelecida a partir do estudo do tema 

escolhido para a condução do processo da modelagem. 

 

 3.3.7 Questionário II 

 

O questionário II foi composto por 12 questões abertas, sendo aplicado para os 

membros F2, M1 e F2 e F3 dos grupos A, B e C, respectivamente. Esse questionário foi 

postado na plataforma Moodle, no dia 04/07/2015, após o seu preenchimento pelos 

participantes desse estudo. 

A análise dos dados mostra que a disciplina EAD512 Seminário I – Modelagem 

Matemática foi considerada interessante e motivadora, pois estimulou o desenvolvimento 

da criatividade dos participantes desse estudo.  

Sobre esse ponto, a participante F2 afirmou que essa “disciplina é motivadora e 

criativa”, enquanto para a participante F3 a Modelagem “é uma disciplina muito 
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interessante, pois gostei de estudar o tema proposto para o desenvolvimento do projeto de 

modelagem matemática”.  

Levando em consideração outros aspectos, o participante M1 destacou que a 

Modelagem é um “assunto muito importante para o aprendizado de novos professores”, 

enquanto a participante F1 argumentou que: 

 

[...] a Modelagem é um assunto muito discutido atualmente, que requer 

tempo e criatividade para desenvolvê-la, pois essa disciplina trabalha com 

pesquisas, com a coleta de dados e também com o interesse para saber 

conduzir um problema pesquisado ao assunto matemático que se queira 

abordar em sala de aula.  

 

Continuando com a análise dos dados, houve a exposição pelos participantes de 

como entendem o processo de Modelagem Matemática que desenvolveram durante a 

condução desse estudo.  

Quanto a esse aspecto, a participante F2 explicou que a “Modelagem Matemática 

caracteriza-se pela integração da Matemática com outras ciências para solucionar um 

problema real”, enquanto, para o participante M1, a Modelagem “consiste na aplicação de 

fatos reais na resolução de problemas”. Com esse mesmo raciocínio, a participante F1 

argumentou que “a Modelagem traz os problemas do cotidiano para os conteúdos 

matemáticos ensinados em sala de aula para dar um sentido ao ensino da Matemática e 

uma utilidade para a aprendizagem em Matemática”. E, para a participante F3, a 

“Modelagem Matemática é uma forma de descrever a realidade usando a Matemática e, a 

partir dessa descrição, fazer uma previsão e uma análise crítica do problema estudado”. 

Ainda sobre esse assunto, o participante M1 complementa seu pensamento, dizendo que “o 

ensino oportunizado pela Modelagem Matemática desperta o interesse dos alunos pela 

disciplina e proporciona um aprendizado significativo e contextualizado”.  

Quando questionados sobre como a Modelagem Matemática pode auxiliar no 

desenvolvimento da criticidade e da reflexão sobre os problemas estudados nos projetos 

propostos, os participantes deste estudo afirmaram que essa tendência em Educação 

Matemática pode proporcionar o entendimento dos problemas enfrentados no cotidiano, 

pois visa buscar as soluções por meio da realização de pesquisas e investigações.  

Respondendo essa pergunta, a participante F2 afirmou: “a Modelagem Matemática 

oportunizou o desenvolvimento de minhas pesquisas sobre o tema investigado e a 

elaboração de questionários com a realização de muita leitura”. 
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Já o participante M1 disse que a Modelagem Matemática pode ser considerada 

como um “desafio para o desenvolvimento de uma reflexão crítica dos problemas 

enfrentados no cotidiano”.  

Similarmente, a participante F1 argumentou que:  

 

Através da pesquisa pode-se determinar soluções para os problemas 

enfrentados pela humanidade nos dias atuais e como prevê-los através de 

cálculos matemáticos. Assim, a Modelagem Matemática é importante 

para solucionar diversos tipos de problemas, sendo que está associada 

com as questões sociais. 

 

Corroborando com esse raciocínio, a participante F3 afirmou que a “elaboração 

desse trabalho permitiu que os alunos percebessem que o desenvolvimento ambiental deve 

estar associado a uma boa prática econômica”.  

De acordo com a análise de dados, os participantes desse estudo forneceram 

informações sobre como a Modelagem Matemática pode auxiliá-los no processo de 

resolução de problema.  

Para esse questionamento, obtiveram-se as seguintes respostas:  

 Participante F2: “o desenvolvimento da Modelagem Matemática fez com que eu me 

empenhasse na realização das pesquisas em livros e na internet”. 

 Participante M1: “vi a Modelagem como uma ferramenta para me auxiliar na resolução 

de problemas, mas também para me desafiar no desenvolvimento do meu aprendizado”. 

 Participante F1: “a análise dos resultados obtidos durante o desenvolvimento do 

trabalho de investigação é um meio que pode auxiliar na previsão ou erradicação do 

problema estudado”.  

 Participante F3: “o processo de criação do modelo me auxilia na previsão dos 

problemas e na sugestão de soluções”.  

Em seguida, os participantes explicaram como a Modelagem Matemática os 

auxiliaram na aprendizagem dos conteúdos matemáticos de uma maneira significativa.  

A participante F2, por exemplo, afirmou que “muitas vezes aprendemos algo na 

teoria sem saber se vamos usá-la na prática, mas quando fazemos Modelagem Matemática, 

a descoberta é grande”.  

Essa colocação é enfatizada pelo participante M1 que declara: “os conteúdos 

propostos me auxiliaram a saber como utilizar a Matemática para explicar os fatos do 

cotidiano”. 
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Já para F2, a Modelagem Matemática possibilita o “uso de gráficos e tabelas”, e, de 

acordo com o ponto de vista da participante F1, a aprendizagem significativa dos 

conteúdos matemáticos por meio da Modelagem é desencadeada por meio da “elaboração e 

interpretação de gráficos, da realização de projeções por meio de cálculo de médias e 

porcentagem, para a previsão de problemas futuros e para a institucionalização de medidas 

para amenizá-los”.  

Contudo, as participantes F1 e F3 afirmaram que a “montagem de tabelas de dados 

é uma etapa difícil do processo de modelagem matemática”.  

Posteriormente, os participantes desse estudo explicaram como a Modelagem 

Matemática os auxiliaram na aprendizagem contextualizada dos conteúdos matemáticos. 

 Nesse sentido, a participante F2 apontou que, para contextualizar os conteúdos 

utilizados no projeto, foi necessária a realização de “muita pesquisa e leitura”, enquanto o 

participante M1 explicou que na elaboração do modelo matemático utilizou “uma 

linguagem matemática natural para contextualizar a solução dos problemas propostos”. 

Nesse direcionamento, a participante F1 forneceu alguns exemplos de 

aprendizagem contextualizada, como, por exemplo, o “cálculo de porcentagens, a 

elaboração e a interpretação de gráficos com o auxílio de softwares e o entendimento de 

como se aplicam as médias, as projeções e o domínio e a imagem de uma função em 

situações do cotidiano”. 

Dessa maneira, a participante F3 referenciou o projeto de modelagem como um 

trabalho desenvolvido pelos membros do próprio grupo, pois a elaboração do modelo 

“abordou conteúdos de Biologia por meio dos problemas de saúde causados pela poluição 

e pelo aquecimento global, sendo que tratou também do transporte público ao relacionar 

esse assunto com a Matemática”.  

A análise dos dados mostra a explicação dada pelos participantes desse estudo com 

relação à verificação do relacionamento do processo da modelagem matemática com os 

problemas enfrentados no cotidiano.  

Quanto a esse relacionamento, a participante F2 afirmou que ele existe, pois é 

“através dos problemas do cotidiano que moldamos a Matemática, e os modelos que 

apresentamos são criados com a finalidade de solucionar tais problemas”. 

O participante M1 recomendou que as aulas sejam incrementadas com a utilização 

de “objetos e materiais em que a Matemática se apresenta de forma implícita, como, por 

exemplo, com uma embalagem de salgadinhos podemos identificar o peso, a validade, o 

código de barras e outras informações passíveis de serem utilizadas na Matemática”.  
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Em concordância com essa asserção, a participante F1 afirmou que:  

 

[...] estudamos sobre a poluição do ar e da água, mas existem outros 

assuntos, como distribuição e economia de energia elétrica e água, 

sustentabilidade, crescimento e decrescimento populacional, entre outros, 

relacionados com outras disciplinas como Biologia, Geografia, História, 

Química, Português e Política.   

 

Similarmente, a participante F3 argumentou que a “Modelagem pode ser usada para 

materializar os problemas do cotidiano com o objetivo de prever fatos futuros”.  

A preocupação mundial com relação à degradação do meio ambiente, 

principalmente a relacionada com a poluição do ar e da água, “tem se apresentado, nos dias 

de hoje, como uma das principais preocupações no que diz respeito à preservação do 

planeta” (SANTOS; BISOGNIN, 2004). Nesse sentido, os participantes desse estudo, 

discutiram se a Modelagem Matemática pode auxiliar na resolução de problemas 

ambientais. 

A participante F2 respondeu que esse “auxílio pode ser realizado através da 

conscientização dos alunos”, enquanto o participante M1 argumentou que esses “casos 

(problemas) são colocados como possibilidades, podendo ser implementados de acordo 

com cada necessidade”. Esse participante também ressaltou a importância de os 

“professores e alunos se envolverem juntos na investigação e que a solução seja construída 

pelos alunos sob a orientação dos professores”.  

Continuando com essa análise, a participante F1 faz referência ao próprio projeto 

de modelagem para afirmar que:  

 

Através do trabalho desenvolvido, pode-se fazer uma análise sobre o 

quanto a temperatura tem aumentado em decorrência da emissão de gases 

nocivos à atmosfera ao longo dos anos, quais as causas deste aumento, 

que podem estar relacionadas à economia, geografia e história, e fazer 

uma projeção para o futuro, que pode definir o quanto deve ser reduzido 

na emissão desses gases. Isso pode auxiliar com medidas preventivas e 

corretivas, ao estabelecer metas e padrões e, ao mesmo tempo, alertar a 

população sobre a necessidade de cuidar do meio ambiente, 

conscientizando as pessoas sobre as ações e atitudes que danificam o 

meio ambiente para incentivar a sua prevenção.   

 

Dessa maneira, a participante F3 argumentou que a “modelagem matemática pode 

auxiliar na resolução dos problemas ambientais ao prever resultados futuros por meio da 

elaboração de modelos”.  
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Com relação ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), os participantes 

esclareceram se as ferramentas disponibilizadas na plataforma Moodle facilitaram a 

mediação do desenvolvimento dos projetos de modelagem matemática.  

Sobre a questão a participante F2 afirmou: “utilizei muito este ambiente virtual, 

pois as orientações dos professores foram essenciais para o desenvolvimento do projeto”.  

Do mesmo modo, o participante M1 disse que as “ferramentas e os dados 

organizados no ambiente virtual possibilitaram a elaboração dos problemas propostos para 

os grupos”. De acordo com esse participante, existe a necessidade de destacar a 

“importância de se proporem, no ambiente virtual, exemplos análogos ao conteúdo 

desenvolvido, não se restringindo apenas ao modelo proposto nos projetos”. 

Também a participante F1 afirma que essas ferramentas facilitam o 

desenvolvimento do processo da modelagem  

 

[...] principalmente, em faculdades a distância e abertas como no nosso 

caso, assim, somos capazes de expor as nossas ideias, discutir com 

professores, alunos e tutores para agregar informações, que nos permite 

uma interação maior, debates críticos e reflexivos sobre os problemas 

enfrentados pela sociedade e colaboração.  

 

Nesse direcionamento, a participante F3 argumentou que, “apesar da utilização 

desse ambiente ser proveitosa para a elaboração de projetos, existe a necessidade de se 

trabalhar com programas para simulação que ajudam muito no processo de modelagem”. 

 A análise dos dados mostra o entendimento dos participantes desse estudo com 

relação à utilização da Modelagem Matemática para auxiliá-los na resolução de outros 

tipos de problemas enfrentados na comunidade.  

A participante F2 não respondeu essa questão, enquanto o participante M1 

argumentou que “se formos observar realmente, praticamente tudo que nos rodeia envolve 

a Matemática, pois é algo fundamental em nossas vidas”. 

Para a participante F1, essa utilização pode ser investigada por meio da realização 

de “pesquisas quantitativa e qualitativa, onde é possível detectar o índice de violência, o 

crescimento urbano e populacional, os aspectos relacionados à cultura e às artes, a 

geografia, a economia, a política, a história, os esportes e o meio ambiente”.  

Para responder essa questão, a participante F3 forneceu um exemplo relacionado 

com uma situação-problema de sua cidade: “[...] no meu caso específico, o modelo que eu 

fiz já foi direcionado para um problema enfrentado em minha cidade, pois resido em Belo 



174 
 

Horizonte, mas poderia ter elaborado também um modelo para verificar a escassez de água 

e outro sobre o aumento da poluição”. 

Continuando, os participantes desse estudo comentaram sobre as dificuldades e as 

facilidades encontradas no desenvolvimento do processo de modelagem matemática 

conduzido em seus projetos de pesquisa.  

Em relação a esse questionamento, a participante F2 pontuou que a “parte mais 

relevante do trabalho foi relacionar a Matemática com o tema pesquisado”. Contudo, ela 

argumentou que esse relacionamento “dificultou a evolução de todo o processo, desde o 

início da elaboração do modelo até a sua validação, pois exigiu muito estudo e pesquisa”. 

De maneira similar, a participante F1 argumentou que a “dificuldade foi criar um 

modelo matemático que se enquadrasse nos dados coletados e que desse para ser utilizado 

na Matemática. A facilidade foi resolver os problemas e compará-los com a realidade”. 

Para o participante M1, a “dificuldade encontrada foi “mostrar aos professores que 

nunca trabalharam com essa estratégia de ensino em sala de aula o desenvolvimento de um 

projeto de modelagem em conjunto (professores/alunos)”.  

Nesse direcionamento, a participante F3 afirmou que: 

 

Por se tratar de um trabalho que necessita de muitos dados, o seu 

desenvolvimento foi difícil, pois foram encontradas poucas informações 

sobre esses dados. Mas agora, eu estou montando um programa para 

acessar e organizar essas informações e dar continuidade ao modelo e vou 

utilizar também o programa Matlab para gerar as funções e farei uma 

nova coleta de dados utilizando um questionário on-line, pois pretendo 

continuar esse trabalho. Achei que o tempo foi pouco para um trabalho 

desse tamanho. 

 

Finalizando a análise desse questionário, os participantes desse estudo descreveram 

como a disciplina EAD512 pode auxiliá-los na condução do trabalho docente em sala de 

aula, explicando quais transformações a Modelagem trouxe para a sua futura prática 

pedagógica.  

Nesse contexto, a participante F2 argumentou que: 

 

Existem muitos questionamentos sobre o papel da Matemática na 

formação de nossos alunos. Quais professores nunca ouviram aquela 

velha pergunta que os alunos sempre fazem: para que serve esta matéria 

que eu estou aprendendo? Talvez uma resposta para esta questão possa 

ser a Modelagem Matemática, pois essa disciplina tem como objetivo 

auxiliar os alunos a interpretarem e compreenderem os mais diversos 

fenômenos do nosso cotidiano, devido ao poder que a Modelagem 

proporciona por causa das aplicações dos conceitos matemáticos.  
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Já o participante M1 comentou que “dar o primeiro passo é muito difícil, pois o 

trabalho com a Modelagem exige que o professor esteja preparado para possíveis 

imprevistos, fazendo com que o docente procure analisar, estudar, conhecer, estar sempre 

preparado para o trabalho proposto aos alunos”. Assim, segundo o participante, os 

docentes necessitam de “uma preparação contínua para atender às expectativas dos 

alunos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 
 

CAPÍTULO IV 

 

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS COM A UTILIZAÇÃO DE 

CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Este capítulo apresenta a interpretação dos resultados obtidos a partir da análise 

desses resultados que auxiliaram na elaboração das categorias de análise, que emergiram 

dos dados qualitativos coletados durante a realização do trabalho de campo deste estudo. 

A fundamentação teórica utilizada neste estudo e discutida na revisão de literatura 

também funcionou como um referencial importante para a interpretação da análise das 

informações contidas nos dados coletados. 

Também as seções denominadas “Categorizando as Informações Obtidas pelos 

Dados Coletados” e “Categorias de Análise” compõem esse capítulo. 

 

4.1 Categorização das Informações Obtidas nos Diversos Instrumentos de Coleta   

de Dados 

 

Categorizar significa agrupar informações obtidas por meio de características 

comuns existentes entre os dados coletados (MORAES, 1999). Corroborando com essa 

afirmação, categorizar “significa nomear segmentos de dados com uma classificação que, 

simultaneamente, categoriza, resume e representa cada parte de dados” (CHAMAZ, 2009, 

p. 69).  Com base nesse procedimento, os dados foram classificados por semelhança ou 

analogia por meio de critérios previamente estabelecidos e definidos no processo 

metodológico. Esses critérios podem ser semânticos, pois originam as categorias de análise 

temáticas ou sintáticas, quando definem categorias de análise a partir de verbos, adjetivos 

ou substantivos, que estão presentes nos dados. As categorias podem ainda ser constituídas 

a partir de critérios léxicos, com ênfase nas palavras e em seus sentidos, ou podem ser 

fundamentadas em critérios expressivos, que focalizam os problemas linguísticos 

(MORAES, 1999). 

Para esse estudo, a professora-pesquisadora utilizou os critérios semânticos para a 

elaboração desses agrupamentos, pois as categorias de análise temáticas foram originadas 

por meio da contagem de palavras, termos, expressões e frases extraídas dos dados 

qualitativos brutos coletados na condução do trabalho de campo deste estudo. 
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Assim, a categorização pode ser entendida como um processo de redução dos 

dados, no qual as categorias de análise representam as características e os aspectos mais 

importantes dos dados que foram analisados durante a condução deste estudo 

(OLABUENAGA; ISPIZÚA, 1989). Neste trabalho, a professora-pesquisadora extraiu 

sentido e significado dos dados durante vários estágios, pois houve a necessidade de 

retornar periodicamente aos dados analisados para a obtenção do refinamento do processo 

de estabelecimento das categorias de análise. Dessa maneira, pôde extrair sentido e 

significado das informações obtidas na fase analítica deste estudo por meio do refinamento 

das categorias de análise, que possibilitou a comunicação dos resultados dessa pesquisa 

mediante a descrição qualitativa dos dados por meio da organização de um quadro para a 

apresentação das subcategorias e das categorias de análise.  

O QUADRO 18 mostra a categorização dos dados coletados nos diversos 

instrumentos utilizados nesse estudo. 

 

QUADRO 18: Categorização dos dados coletados nos instrumentos utilizados neste estudo 

                                                                                                                          (Continua) 

CATEGORIA: EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E O AMBIENTE VIRTUAL DE 

APRENDIZAGEM (AVA) 

Total: 2.605 

Palavras, termos, frases e expressões 

Acessar a plataforma (84), Acesso às informações (27), Acompanhamento das tarefas (53), 

Alunos (131), Alunos ativos (93), Ambiente virtual de aprendizagem (32), Apoiar os alunos 

(44), Aprendizagem (34), Apresentar as atividades (45), Arquivos (30), Atender às 

necessidades dos alunos (31), Atividades na plataforma (66), Auxiliar a comunicação (28), 

Colaboração (51), Contribuir com a discussão nos fóruns (48), Desenvolvimento das 

atividades (29), Dinâmica de trabalho (39), Disciplinas (32), Discutir as atividades (46), 

Disponibilizar materiais pedagógicos (44), Disposição para ajudar os alunos (29), E-mail 

(25), Ensino a aprendizagem com tecnologias (64), Enviar arquivos e mensagens (48), Enviar 

tarefas e atividades (67), Esclarecer dúvidas (33), Escrever textos de reflexão (29), Facilitar a 

aprendizagem (26), Ferramentas tecnológicas (30), Filmagem (33), Interação (31), Links 

(29), Mediadores (38), Mídias (34), Orientações para as atividades (34), Participação no AVA 

(87), Participar em fóruns de discussão (96), Polos (36), Possibilita o estudo dos conteúdos 

(64), Postagem (81), Postagem no prazo (32), Prática docente (26), Processo de aprendizagem 

(26), Professores (62), Professores mediadores (30), Programa (33), Propiciar o entrosamento 

(91), Propiciar um ambiente reflexivo (32), Proposta pedagógica (30), Realizar as tarefas e 

atividades (91), Recursos tecnológicos (27), Relacionamento (37), Softwares (27), Tutores a 

distância (26), Tutores presenciais (32), Vídeos (26), Web/Videoconferências (30). 

CATEGORIA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Total: 2.836 

Palavras, termos, frases e expressões 

Ação humana (27), Ação sustentável (33), Agressão do meio ambiente (23), Água (94), 

Alteração climática (30),  Ar (95), Aumento da poluição (81), Aumento da poluição do ar 

(83), Aumento da temperatura (27), Benefícios ambientais (41), Catástrofes ambientais (23), 

Causadores de poluição (70), Combustíveis (álcool, gasolina, etanol) (29), Conservação do 

meio ambiente (42), Contaminação (68),  Controle da poluição (64), Danos à saúde (69), 
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                                                                                                                        (Continua) 

Desperdício de recursos (36),  Despoluição (47), Destruição do ambiente (29), Diminuir a 

poluição (32),  Economia de água (50), Efeito estufa (71), Emissão de gases (70), Energia 

(23), Esgoto sem tratamento (54), Extinção da vida (31), Falta de recursos financeiros (37), 

Falta de saneamento básico  (31), Fiscalização ambiental (38), Gestão de recursos (31), 

Impactos ambientais (24), Jogar lixo no ambiente (59),  Medidas de combate à poluição (38), 

Medidas ambientais preventivas e corretivas (43), Melhoria da qualidade de vida (48), 

Política pública ambiental (30), Poluentes (49), Poluição (102), Poluição ambiental (34), 

Poluição atmosférica (32), Poluição da água (59), Poluição do ar (85), Poluição do trânsito 

(25), Poluição dos rios (20), Poluição industrial (29), Poluição térmica (37), Preservação da 

vida (43), Preservação de recursos naturais (66), Problemas ambientais (50),  Problemas 

respiratórios (20), Promover a sustentabilidade do meio ambiente (70), Proteção ambiental 

(37), Redução da degradação ambiental (34), Redução da poluição (38), Regulamentação 

ambiental (52), Resíduos sólidos (20),  Reutilização da água (80),  Reutilização de recursos 

(30), Risco à saúde (31), Saneamento ambiental (44), Tecnologias limpas (21). 

CATEGORIA: DIMENSÕES CRÍTICA E REFLEXIVA DA MODELAGEM 

Total: 2.761 

Palavras, termos, frases e expressões 

Agir criticamente na sociedade (35), Analisar resultados (50), Analisar alternativas (37), 

Analisar criticamente (32), Análise crítica e reflexiva (28), Argumentação (45), Atitudes (30), 

Atribuir significados (24), Avaliar resultados (30), Bem-estar social (33), Capacidade de 

criticar (29), Cidadãos autônomos (25), Cidadãos críticos (34), Cidadãos reflexivos (35), 

Cidadãos responsáveis (26), Compreender conceitos (31), Compreensão dos problemas (36), 

Comprometimento (63), Conclusões (41), Conhecimento (46), Conscientização (50),  

Consequência dos atos (38), Corroboração de resultados (32), De maneira não arbitrária (24), 

De maneira reflexiva (25), Debate (26), Desenvolvimento da cidadania (21), 

Desenvolvimento da criticidade (51), Desenvolvimento da reflexão (59), Desenvolvimento de 

valores (25), Dialogar reflexivamente (31), Discussões (48), Discussões do papel da 

matemática na sociedade (35), Discutir opiniões (48), Eficiência (29), Empoderamento (43), 

Encontrar soluções (30), Entendimento (46), Equidade (36), Esclarecer (31), Espírito 

investigativo e crítico  (37), Estabelecer critérios (26), Evitar o desperdício (26), Exercício 

consciente da cidadania (27), Experiências cotidianas (38), Explicar (28), Formação de 

cidadãos críticos (28), Formação de cidadãos reflexivos (27), Fundamentar opinião (53), 

Garantir uma formação cidadã (28), Iniciativas (26), Interpretação (32), Melhor entendimento 

da realidade (28), Oportunidades para observar (55), Papel dos modelos na sociedade (34), 

Pensar criticamente (27), Posicionando crítico e reflexivo (28), Postura crítica (26), Práticas 

culturais (42), Práticas matemáticas cotidianas (42), Prevenção de problemas (37), Princípios 

e valores (36), Problemas sociais (46), Processo dialógico (33), Propor soluções (54), 

Provocar reflexões (43), Qualidade das argumentações (25), Raciocinar criticamente (33), 

Reflexões construtivas (51), Relevância do contexto (25), Repensar as decisões (30), 

Sociedade democrática (41), Sugestões (34), Tomada de decisão (89), Transformação social 

(27), Visão crítica (25), Viver em sociedade (35). 

CATEGORIA: PROJETOS DE MODELAGEM MATEMÁTICA 

Total: 4.115 

Palavras, termos, frases e expressões – Total: 1.185 

Aproximações com a realidade (22), Buscar informações (100), Casos de modelagem (24), 

Coleta de dados  (116), Comparação com a realidade (37), Dados coletados (85), Definição 

dos problemas (111), Elaboração de projetos (35), Elaborar questionamentos (83), Etapas e 

subfases do projeto (54), Formulação de problemas (49), Identificação dos problemas (26), 

Interpretação dos resultados (36), Projeto de modelagem matemática (94), Temas (105), 

Pesquisar (90), Relatório final (66), Validação do modelo matemático (52). 

Subcategoria: Processo de Modelagem 
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(Conclusão) 

Palavras, termos, frases e expressões – Total: 1.790 

Ajustes e revisões dos modelos (40), Aperfeiçoamento do modelo (22), Aplicação dos 

modelos (60), Associar os modelos (36), Construção de modelos (24), Desenvolvimento do 

projeto (34), Determinar as soluções (43), Elaboração de modelos (97), Escolher estratégias 

(67), Implantação da modelagem (25), Investigação (68), Justificativas (33), Linguagem 

matemática (62), Método de resolução (37), Modelagem Matemática  (99), Modelos 

matemáticos (121), Objetivos (49), Obtenção de resultados (41), Organizar informações (47), 

Previsão de resultados (48), Problemas matemáticos  (84), Processo de modelagem (74), 

Proposição de problemas (37), Perguntas e questões (103), Questionários (39), Relacionar 

variáveis (36), Resolver modelos (46), Solucionar problemas (49), Tabulação de dados (30). 

Subcategoria: Metodologia Inovadora 

Palavras, termos, frases e expressões – Total: 1.140 

Aprendizado contextualizado (55), Apresentação do projeto (80), Atividades interessantes 

(52), Atividades com informações (16), Atividades com significado (20), Atividades 

desafiadoras (42), Atividades prazerosas (25), Atrativas (18), Conhecimento prévio (32), 

Construção do conhecimento (29), Contextualização do cotidiano (30), Curiosas  (19), 

Descoberta (43), Desenvolvimento da criatividade (24), Divertidas e envolventes (34), 

Educação motivadora (18), Envolvimento dos alunos (20), Experimentações (30), Facilidade 

(18), Implementação da modelagem (20), Importantes e essenciais (28), Incentiva o interesse 

pela matemática (65), Interdisciplinaridade (artes, etnomatemática, português, política, 

biologia, física, química, economia, engenharia, geografia e história) (34), Melhoria da 

aprendizagem (54), Metodologia diferenciada (17), Motivadoras (20),  Oposição ao ensino 

tradicional [Aulas expositivas (19), Aulas tradicionais (16), Exercícios com dificuldades para 

entendimento (20), Educação bancária (18), Exercícios de fixação (19), Exercícios sem 

aplicações práticas (17), Memorizar e esquecer (15)], Problemas contextualizados (49), 

Proposta de ensino inovadora (32), Relevantes (35), Simulação de problemas (21), Utilização 

da matemática no cotidiano (36). 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

Nessa abordagem qualitativa, para a descrição de cada uma das categorias foi 

elaborado um texto-síntese para expressar a interpretação das informações obtidas durante 

a análise dos dados. Ressalta-se que a professora-pesquisadora também utilizou algumas 

citações diretas, que foram extraídas dos dados coletados no trabalho de campo realizado 

durante a condução desse estudo (MORAES, 1999). 

A descrição densa (GEERTZ, 1973) desse processo possibilitou uma análise 

detalhada da interpretação dos dados qualitativos, bem como descrição detalhada dos 

procedimentos metodológicos adotados nesse estudo para que pudesse garantir a sua 

validade (ROSA, 2010), sendo que os seus resultados também foram interpretados a partir 

da utilização do referencial teórico desenvolvido com a revisão de literatura. 
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4.2 Categorias de Análise 

 

De acordo com os procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa, as fases de 

coleta e análise de dados bem como a interpretação dos resultados foram direcionadas pela 

questão de investigação deste estudo: 

 

Quais são as contribuições do Ambiente Virtual de Aprendizagem para o 

desenvolvimento das dimensões crítica e reflexiva da Modelagem 

Matemática para alunos de um curso de Licenciatura em Matemática na 

modalidade a distância? 

 

Então, a partir desse questionamento, quatro categorias de análise, sendo três mistas 

e uma emergente, e duas subcategorias, uma mista e uma emergente, foram elaboradas 

para auxiliar a professora-pesquisadora na interpretação dos dados e das informações que 

foram coletadas e analisadas: 

1) Categoria mista: Educação a Distância e o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

2) Categoria emergente: Educação Ambiental 

3) Categoria mista: Dimensões Crítica e Reflexiva da Modelagem 

4) Categoria mista: Projetos de Modelagem Matemática 

a) Subcategoria mista: Processo de Modelagem 

b) Subcategoria emergente: Metodologia Inovadora 

Essas categorias foram elaboradas a partir das inúmeras leituras para a organização 

das informações obtidas por meio dos dados coletados durante a condução do trabalho de 

campo deste estudo e possibilitaram que a questão de pesquisa pudesse ser respondida, 

pois auxiliaram a professora-pesquisadora na organização de textos que originaram as 

descrições baseadas na interpretação dos dados e nas informações que foram coletadas e 

analisadas durante a condução deste estudo. 

 

4.2.1 Educação a Distância e o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

 

A Educação a Distância como um meio para inclusão social visa, a partir de um 

espaço interativo, à troca de saberes em que devem ser potencializadas as competências 

que possam garantir a formação de cidadãos criativos, críticos e reflexivos para que sejam 

atuantes e ativos na sociedade (ROSA; OREY, 2016). 
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Nesse sentido, duas informações postadas pela participante F1 em momentos 

distintos, mas relacionadas com o Ambiente Virtual de Aprendizagem, reforçam os 

benefícios dessa modalidade para a sociedade. Em sua primeira postagem, no início da 

disciplina, nas respostas dadas às questões do Questionário I, essa participante informa que 

o “desenvolvimento tecnológico contribui para a motivação dos alunos e que esses 

recursos devem ser utilizados para integrar e não para substituir os métodos de 

aprendizagem”. Já na segunda postagem, ela comenta sobre a sua experiência na disciplina 

EAD512, ao afirmar que o processo de Modelagem vivenciado no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem desenvolveu a sua 

 

[...] criatividade, criticidade e reflexão, pois potencializou a compreensão 

e o entendimento de alguns problemas que afligem a sociedade, sendo 

que a minha prática docente também se modificará, pois esse tipo de 

aprendizagem propiciou a mudança de minha postura como uma futura 

professora, que pode contribuir para o desenvolvimento de cidadãos 

críticos, que estejam preocupados com os problemas sociais e satisfeitos 

com o aprendizado da matemática. 

 

A interpretação desses dados mostra que a participante F1 constatou que a 

motivação para o aprendizado pode desenvolver a reflexão e a criticidade dos alunos frente 

aos problemas enfrentados pela sociedade.  

A EAD é considerada como uma modalidade de ensino com características 

específicas, pois utiliza de uma multiplicidade de recursos pedagógicos, objetivando a 

construção do conhecimento, na qual apresenta excelentes possibilidades da modalidade 

para a educação permanente (LITWIN, 2001). Por isso o processo de ensino na 

modalidade a distância requer um ambiente de aprendizagem interativo e colaborativo com 

a participação de todos os envolvidos no processo (professores, alunos e tutores) na 

realização das atividades de aprendizagem (SANTOS JUNIOR, 2011), por meio do qual a 

reciprocidade na construção de conhecimentos é fundamental, pois pode 

 

[...] contribuir com ampliação da Modelagem Matemática no ensino 

brasileiro atendendo estudantes e professores de matemática por meio de 

cursos a distância, e, por recorrência, contribuir para a melhoria do ensino 

e aprendizagem de matemática em qualquer nível de escolaridade 

(BIEMBENGUT, 2004, p. 4).  

 

De acordo com essa asserção, as atividades de Modelagem propostas no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem possibilitaram que os participantes deste estudo utilizassem a 
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Matemática como um ponto de partida para as discussões realizadas nos fóruns sobre a sua 

presença na sociedade por meio da reflexão crítica sobre os temas escolhidos. Nesse 

sentido, a organização das atividades de Modelagem propostas na plataforma possibilitou 

que os participantes pudessem analisar o papel que a Matemática desempenha no 

desenvolvimento das práticas sociais (BARBOSA, 2003). 

Esse ambiente de aprendizagem é um espaço na internet formado pelos seus 

participantes e suas interações e as suas formas de comunicação e obtenção frequente de 

informações que se estabelecem através de uma plataforma, que é “uma infraestrutura 

tecnológica composta pelas funcionalidades e interface gráfica que compõe o AVA” 

(BEHAR; PASSERINO; BERNARDI, 2007, p. 6). 

Então a plataforma Moodle pode ser considerada como um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem que envolve um contexto mais amplo do que somente a utilização de 

tecnologia, possibilitando o compartilhamento de ações pedagógicas entre os participantes 

desse processo educacional, como, por exemplo, os professores, os alunos e os tutores (de 

apoio, presencial e a distância) (FRANCIOSI; MEDEIRO; COLLA, 2003). Está embasada 

em uma proposta educacional inovadora que utiliza os recursos pedagógicos e de 

comunicação síncronas e assíncronas que foram oferecidos em um curso de formação de 

professores, na modalidade a distância. Nesses ambientes, a cooperação virtual auxilia a 

construção coletiva de conhecimentos, pelo compartilhamento de experiências, 

informações, dúvidas e descobertas, além de permitir o acesso dos alunos de acordo com as 

suas próprias necessidades, dispensando a sua participação imediata nesse ambiente 

(ANDERSON; KANUKA, 1998).   

Nessa perspectiva, a plataforma Moodle foi configurada com base numa abordagem 

pedagógica que se efetiva como espaço de promoção de uma interação socioconstrutivista, 

possibilitando o desenvolvimento da reflexão crítica, da colaboração e da integração entre 

os membros dessa comunidade virtual (FERRAZ, 2009). Esse aspecto foi comentado pela 

participante F3 que salientou que o “trabalho com a modelagem no AVA é bastante 

envolvente, mas requer dos professores muita dedicação, organização e clareza dos 

objetivos do trabalho”.  

Então, diante dessas argumentações, infere-se que a plataforma Moodle é um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) que possibilita a construção de conhecimentos, 

como, por exemplo, matemáticos e ambientais, por meio do desenvolvimento do 

pensamento lógico-matemático e a ampliação da consciência ambiental, a partir da 

exploração de situações-problema contextualizadas em uma realidade local, que envolve a 
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preservação e o cuidado com esse ambiente. Nela, os alunos têm a possibilidade de 

acompanhar as atividades do curso, que podem ser acessadas em qualquer computador 

com internet, sendo a principal plataforma de sustentação das atividades propostas nesse 

ambiente. É por meio dessa plataforma que os alunos têm acesso aos conteúdos 

disponibilizados pelos professores, além de postarem atividades, debaterem o tema em 

fóruns de discussão e tirarem dúvidas via mensagens.  

Nesse contexto, o participante M1 argumentou que: 

 

[...] com relação às escolas e aos professores, são muitos os fatores que 

favorecem o desenvolvimento da criticidade e da reflexão no ambiente 

virtual de aprendizagem, pois a população escolar está cada vez mais 

diversificada acerca das culturas, das comunidades e das famílias, que é 

resultante do processo de socialização dos alunos. Esse ambiente também 

é constituído pelo conhecimento do domínio virtual dos alunos que é uma 

ferramenta de aprendizagem que deve ser estendida para todas as escolas 

e instituições de ensino. 

 

Dessa maneira, esse ambiente se constituiu em um espaço de convivência que 

ampliou e modificou as maneiras atuais de ensinar e aprender, pois possibilitou o 

estabelecimento de uma comunidade virtual de aprendizes que se constituiu na cidadania e 

na solidariedade. Assim, esse espaço desencadeou o desenvolvimento da reflexão crítica 

sobre os problemas ambientais que afligem a sociedade contemporânea.  

De acordo com a participante F2, o Ambiente Virtual de Aprendizagem 

 

[...] é um projeto muito bem-sucedido e que tem apresentado alto índice 

de aceitação por parte dos alunos, além de demonstrar uma eficácia no 

aprendizado. As contribuições que esse ambiente traz para o 

desenvolvimento da abordagem crítica e reflexiva da modelagem é 

fornecer as ferramentas tecnológicas adequadas para que os alunos, 

enquanto cidadãos em formação, possam agir, modificar, alterar e 

transformar o mundo, promovendo a sua participação ativa na sociedade 

por meio de discussões relacionadas com o seu modo de aprender. 

 

Nesse sentido, a participante F3 argumentou que uma contribuição importante do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem foi a “utilização de recursos da plataforma para 

facilitar o processo de ensino e aprendizagem por meio da Modelagem”.  

Ainda sobre o AVA, Rosa e Orey (2016) salientam que ele pode ser considerado 

como um ambiente coletivo que favorece a interação dos participantes, sendo constituído 

pela plataforma e por todas as relações estabelecidas pelos seus usuários a partir da 

utilização das ferramentas de interação, tendo como foco principal a aprendizagem. Esses 
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ambientes rompem os limites das salas de aula presenciais e favorecem a formação de 

comunidades virtuais de aprendizagem que possibilitam a oferta de salas de aula virtuais 

para o acompanhamento dos alunos e para a realização de atividades para a aprendizagem 

em Matemática com a utilização de ferramentas tecnológicas. 

Quanto aos recursos disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem, pode 

se afirmar que possibilitam que os participantes envolvidos nesse processo utilizem as 

ferramentas tecnológicas de maneira individual, cooperativa ou colaborativa para o 

desenvolvimento da interação entre os professores, alunos e tutores. Porém, além desses 

recursos que podem ser utilizados a distância, é necessário que se use também os recursos 

disponibilizados no polo de apoio presencial
18

.  

 

Os principais recursos são a biblioteca, a sala de aula, a sala de estudos, 

os laboratórios (diversos), as salas de palestras e auditórios e as 

videotecas. Além da estrutura física adequada, o EaD deve contar com 

uma equipe capacitada, incluindo professores e coordenação, para atender 

aos estudantes em suas necessidades (PELLI, 2014, p. 46). 

 

Além desses fatores, Moore (2007, p. 251) assegura que o sucesso da educação a 

distância é determinado pelo: 

 

[...] alcance em que a instituição e o instrutor individual são capazes de 

proporcionar a estrutura apropriada na elaboração dos materiais de 

aprendizado e a quantidade e qualidade apropriadas de diálogo entre 

professor e aluno(s), levando em conta a amplitude da autonomia do 

aluno.  

 

Assim, o Ambiente Virtual de Aprendizagem pode ser considerado como um 

instrumento mediador no sistema educacional, na modalidade a distância, que combina 

possibilidades inéditas de interação mediatizada entre os professores, os alunos e os 

tutores, bem como entre os alunos. Essa mediação promove a interatividade com os 

materiais didáticos e pedagógicos, com a utilização de ferramentas tecnológicas que 

possibilitaram a flexibilidade da interação com a independência em relação ao tempo e ao 

espaço (BELLONI, 2007). 

Entretanto, a mediação docente no Ambiente Virtual de Aprendizagem não 

demanda apenas ser afetivo e acolher os alunos. Além disso, deve incentivá-los e motivá-

                                                 
18

 De acordo com a Portaria Normativa do MEC nº 02/2007, em seu parágrafo 1º do artigo 2º, polo de apoio 

presencial é a unidade operacional para o desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e 

administrativas relativas aos cursos e programas ofertados a distância” (BRASIL, 2007). 
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los para as discussões e reflexões, pois eles não devem ter por responsabilidade apenas 

suas atividades obrigatórias, mas também os momentos de interação com os professores e 

tutores, em um mesmo grau de importância. Dessa maneira, existe a necessidade do 

desenvolvimento de uma metodologia que privilegie, oriente e incentive os alunos a 

refletirem criticamente sobre o seu processo de construção do conhecimento matemático. 

Neste estudo, a interação e a colaboração permearam as ações pedagógicas 

desenvolvidas nesse ambiente por meio da utilização das ferramentas tecnológicas para a 

contextualização do conhecimento matemático e ambiental que foram inerentes para o 

desenvolvimento das dimensões crítica e reflexiva da Modelagem. Assim, as experiências 

dos participantes deste estudo com a educação na modalidade a distância por meio do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem contribuíram para o fortalecimento dessas dimensões. 

Nesse contexto, esse ambiente de aprendizagem traz várias contribuições para o 

desenvolvimento das dimensões crítica e reflexiva da Modelagem, como argumentou o 

participante M1: 

 

[...] são muitas as contribuições disponíveis para o desenvolvimento da 

Modelagem no ambiente virtual, como, por exemplo, auxiliar os alunos 

no processo do aprendizado, possibilitar as interações entre os 

professores e os alunos e os tutores, a cooperação e a colaboração entre 

os aprendizes, os professores e os tutores e a utilização dos materiais 

didáticos. 

 

Os resultados deste estudo mostram que esse ambiente oportunizou o tempo 

necessário para que os participantes, por meio das discussões nos fóruns, pudessem 

verificar o seu entendimento sobre as atividades propostas no AVA. Esse aspecto da 

comunicação assíncrona propiciou aos professores e tutores uma ferramenta para mediar e 

intervir, quando necessário, no desenvolvimento da aprendizagem dos participantes, para 

que esta pudesse ser contextualizada com base nas atividades relacionadas com o tema 

escolhido para o desenvolvimento do processo de Modelagem que foi desencadeado na 

plataforma Moodle.  

Dessa maneira, ao se aplicar a Modelagem Matemática no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, redefine-se o papel dos alunos e dos professores. O dos alunos não é o de 

meros ouvintes, pois começam a ter uma participação atuante na construção de seu 

conhecimento matemático, sendo capazes de pensar, criar e estabelecer relações desse 

ambiente com a realidade. Já os professores são transformados de comunicadores do 
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conhecimento para observadores, organizadores, consultores, mediadores e incentivadores 

da aprendizagem (ONUCHIC, 1999). 

Em consonância com o exposto, também neste estudo o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem possibilitou que os professores e tutores atuassem como mediadores do 

processo de ensino e aprendizagem e que os alunos assumissem determinadas 

responsabilidades, como, por exemplo, a participação ativa nos fóruns de discussão e a 

escrita dos relatórios de reflexão, pelo desenvolvimento dos projetos de Modelagem a 

partir de situações-problema oriundas de seu cotidiano. Por meio dessa interação, os 

professores, alunos e tutores se tornaram coautores do processo de ensino e aprendizagem, 

pois produziam o conhecimento matemático enquanto discutiam as atividades propostas no 

AVA nos fóruns de discussão. 

As interações entre os participantes deste estudo com os professores e tutores 

envolvidos nesse processo foram fatores importantes que influenciaram no processo 

educacional, pois foram intermediadas pela tecnologia e, sobretudo, fundamentadas em 

interação, em várias linguagens, que permitiu as mudanças necessárias para que o processo 

de aprendizagem fosse efetivado de uma maneira mais dinâmica. Além de ser uma fonte de 

informação importante, a internet possibilitou a interação com os outros, o 

compartilhamento de opiniões, sugestões, críticas e visões alternativas (MOURA, 1998). 

Outro objetivo desse ambiente de aprendizagem é preparar os alunos para se 

comportarem como geradores da informação e não como meros acumuladores de dados. 

Assim, as informações adquiridas, aprendidas e apreendidas nesse ambiente são 

transformadas em conhecimento que é utilizado pelos alunos para os tornarem capazes de 

modificar as estruturas institucionais e aptos na concretização de ações mais efetivas de 

transformação social (ROSA; OREY, 2012). 

Durante a realização das atividades propostas no AVA, os conteúdos matemáticos 

serviram como suporte para as discussões realizadas nos fóruns com relação aos assuntos 

relacionados com a realidade dos participantes. Essas discussões foram problematizadas 

para o seu contexto social, pois tinham como objetivo possibilitar a sua atuação crítica e 

reflexiva na sociedade por meio da instrumentalização matemática com o desenvolvimento 

dos projetos de modelagem (ARAÚJO, 2009). 

Assim, o AVA se constitui em um espaço de comunicação e interação entre 

discentes e docentes que oportuniza a construção de conhecimentos por meio da troca de 

saberes e da aprendizagem colaborativa que possibilita o desenvolvimento de uma 

inteligência coletiva (LÉVY, 1999) que se cria no ambiente de rede, a partir de uma 



187 
 

interação entre os indivíduos, que compartilham e constroem conhecimentos, auxiliando-se 

mutuamente no aprendizado dos conteúdos matemáticos que desejam estudar. 

 

4.2.2 Educação Ambiental 

 

Atualmente há uma crise ambiental fortemente presenciada na história da 

humanidade. Nesse sentido, é importante que a educação ambiental também seja 

trabalhada em Ambientes Virtuais de Aprendizagem, partindo de objetivos claros, mas que 

seja entendida como um processo contínuo que não é apenas limitado a esses ambientes. 

A solução dos problemas ambientais interfere no futuro da humanidade, podendo 

até comprometê-lo. Portanto, as discussões desse assunto nas instituições educacionais, no 

trabalho e nos movimentos de proteção ao meio ambiente se tornam de suma importância 

para a interação dos seres humanos com a natureza.   

Então, existe a necessidade de que a educação ambiental tenha como ponto de 

partida a realidade dos alunos, a sua própria comunidade e os problemas enfrentados 

localmente sem, no entanto, esquecer a universalidade que as questões ambientais 

apresentam. Nesse sentido, de acordo com D’Ambrosio (2001, p. 17), 

 

[...] a questão ambiental se apresenta com urgência como [um] tema 

central dos programas escolares. Dificilmente, essas questões poderão ser 

abordadas sem [a] matemática. Isso implica a apresentação de novos 

conteúdos e metodologias que permitam capacitar o aluno para o fazer 

matemático, como aquilo que a modelagem possibilita. 

 

A Educação Ambiental constitui um processo educativo que visa desenvolver 

instrumentos pedagógicos para ampliar a prática educativa para que a humanidade possa 

viver em harmonia com o meio ambiente. Esse tipo de educação é um processo que busca 

o desenvolvimento de alunos reflexivos, críticos, conscientes e preocupados com o meio 

ambiente e os seus problemas e que possibilita a aquisição de conhecimentos, habilidades, 

atitudes, motivações e compromissos para que possam trabalhar individual e 

coletivamente, na busca de soluções para os problemas ambientais existentes e para a 

preservação do meio ambiente (BRASIL, 1997a).  

A situação ambiental tem originado preocupações de ordem científica e política. 

Por exemplo, o artigo 225 da Constituição Federal estabelece que “todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
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preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1998a, p. 114). Nesse sentido, 

é importante ressaltar que a poluição também interfere no equilíbrio ambiental, na vida dos 

seres humanos, animais e vegetais, pois, ao se lançarem vastas quantidades de poluentes na 

atmosfera, resultantes de atividades humanas, há a elevação do nível de contaminação do 

ar, provocando impactos ambientais e sérios danos à saúde. 

A contaminação do solo é outra preocupação ambiental, visto que acaba 

interferindo no ambiente global da área afetada, atingindo, além do solo, as águas 

subterrâneas e superficiais. Sobre a contaminação das águas, a participante F2 alertou que 

“deve haver uma mudança drástica na maneira como os seres humanos tratam a água para 

que esse recurso não falte”. E também que “a água deve ser uma questão tratada em um 

contexto global, pois, em condições impróprias para o uso, pode causar doenças e até 

mesmo a morte de pessoas”.  

Atualmente, como a poluição tem se apresentado como uma das principais 

preocupações para a preservação do planeta Terra, os problemas apresentados pela 

contaminação do ar e da água têm exigido o desenvolvimento de pesquisas e de novas 

tecnologias, o aprimoramento de políticas ambientais, bem como a realização de 

congressos e seminários em busca de meios e métodos para conter o processo de 

degradação ambiental.  

 

[...] um bom exemplo disso vem da II Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento – a Rio/92 – que estabeleceu 

uma série de diretrizes para um mundo ambientalmente mais saudável, 

incluindo metas e ações concretas. Entre outros documentos, aprovou-se 

a “Agenda 21”, que reúne propostas de ação para os países e os povos em 

geral, bem como estratégias para que essas ações possam ser cumpridas. 

Os países da América Latina e do Caribe apresentaram a “Nossa 

Agenda”, com suas prioridades. E os governos locais apresentaram a 

“Agenda Local” (BRASIL, 1997c, p. 178). 

 

A ocorrência da degradação ambiental provoca o desequilíbrio de sistemas inteiros 

da vida vegetal e animal. A degradação dos ambientes intensamente urbanizados nos quais 

se insere a maior parte da população brasileira também está vinculada à essa temática. A 

fome, a miséria, a injustiça social, a violência e a baixa qualidade de vida de grande parte 

da população brasileira são fatores fortemente relacionados ao modelo de desenvolvimento 

e às suas implicações. A falta de articulação entre as ações sistemáticas de fiscalização, 

legislação e implantação de programas que convergem para uma política ambiental 
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adequada pode levar a áreas devastadas prejudicando a população e os cofres públicos 

(BRASIL, 1997b). 

Esse contexto possibilitou que a mídia contribuísse para despertar o interesse dos 

alunos pela temática ambiental, revelando várias questões dessa ordem e fornecendo dados 

e estimativas que podem ser utilizados na elaboração de atividades matemáticas 

curriculares.  

Esse ponto foi mencionado pela participante F3 que afirmou que “existe uma 

preocupação mundial em relação à degradação do meio ambiente que está relacionada com 

a poluição do ar e da água. Essa preocupação pode ser conferida em jornais, revistas, 

internet e televisão”. 

A contribuição da mídia para as questões ambientais também é enfocada nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais sobre o Meio Ambiente, que afirma que 

  

[...] o rádio, a TV e a imprensa constituem uma fonte de informações 

sobre o Meio Ambiente para a maioria das pessoas, sendo, portanto, 

inegável sua importância no desencadeamento dos debates que podem 

gerar transformações e soluções efetivas dos problemas locais (BRASIL, 

1997b, p. 187). 

 

Como já foi mencionado em muitas partes deste trabalho, a poluição interfere no 

equilíbrio ambiental, na vida dos seres humanos, animais e vegetais, pois, ao se lançarem 

grandes quantidades de poluentes na atmosfera e na água, resultantes de atividades 

humanas, o nível de contaminação se eleva, provocando impactos ambientais e também 

sérios danos à saúde. 

Assim, é importante que os conhecimentos matemáticos sejam utilizados para 

analisar e buscar soluções para os problemas referentes às questões ambientais enfrentados 

no cotidiano que podem estar relacionados com a degradação do meio ambiente.  

Então, ressalta-se, como afirma Freire (1996), que o ato de “ensinar exige respeito 

aos saberes dos educandos [e deve-se] discutir com os alunos a realidade concreta a que se 

deva associar a disciplina cujo conteúdo se ensina”, para que se possa estabelecer uma 

relação entre os saberes matemáticos curriculares e as experiências cotidianas dos alunos.  

Nesse direcionamento, os impactos causados ao meio ambiente para satisfazer as 

necessidades da humanidade geraram e continuam gerando problemas, como, por exemplo, 

a poluição, o esgotamento, a contaminação dos recursos naturais e o desflorestamento, e, 

por isso, esses temas podem levar a uma ambientalização do currículo escolar (TRAVÉ 

GONZÁLEZ; POZUELOS ESTRADA, 1999). Entretanto, sobre esse impacto ambiental 
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causado pelo ser humano, a participante F1 argumenta que “é possível reduzir a 

degradação do meio ambiente, mas, para isso, deve-se utilizar a água de uma maneira 

consciente, evitando desperdícios, bem como evitar o desmatamento e as queimadas e ter 

consciência sobre o descarte de resíduos, pois é importante saber como reaproveitá-los”. 

Diante disso, é oportuno citar os problemas ambientais, apontados por Azcárete 

(1997), que podem ser explorados nas aulas de Matemática: 

 Fontes e escassez de energia, energias alternativas e gastos energéticos; 

 Crescimento da população-produção de alimentos, relação das pessoas com o mundo e 

fontes de alimentos; 

 Ciclo da água, fonte e consumo de água; 

 Divisão de áreas, uso de pesticidas, concentração limite em função das espécies 

existentes, herbicidas, fertilizantes por metro quadrado e sua porcentagem; 

 Qualidade do ar e a atmosfera e o uso racional do planeta; 

 Análise do consumo, seus excessos e suas consequências; 

 Qualidade de vida, características e condições ambientais; 

 Saúde, enfermidades humanas, dietas equilibradas, estudos epidemiológicos e fatores 

hereditários. 

Contudo, para incorporação do estudo de problemas ambientais em sala de aula, é 

importante que os professores incorporem a Educação Ambiental no currículo escolar para 

que possam desenvolver um processo de ensino e aprendizagem interdisciplinar. E essa 

interdisciplinaridade pode ser feita por intermédio da Modelagem, pelo fato de ela 

possibilitar que a aprendizagem dos conteúdos matemáticos estejam conectados com outras 

ciências, como, por exemplo, a Educação Ambiental, por meio da qual a Matemática é 

aprendida e entendida como um instrumento para a compreensão e possível modificação de 

sua realidade.  

Com relação à interdisciplinaridade, a participante F1 argumentou que: 

 

[...] estudamos sobre a poluição do ar e da água, mas existem outros 

assuntos como distribuição e economia de energia elétrica e água, 

sustentabilidade, crescimento e decrescimento populacional, entre outros 

relacionados com outras disciplinas como Biologia, Geografia, História, 

Química, Português e Política. 

 

Corroborando com essas informações, a participante F2 afirmou que o processo de 

modelagem matemática 
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[...] caracteriza-se pela integração da Matemática com outras ciências 

para solucionar um problema real com o auxílio de conteúdos 

matemáticos ou de outro campo do conhecimento, isto é, não se restringe 

ao desenvolvimento e à aplicação de conteúdos matemáticos. Então, o 

uso da Modelagem está diretamente ligado à ideia de utilização da 

Matemática e de seus conceitos em fenômenos presentes no mundo real. 

 

Existe a necessidade de se considerar o cotidiano dos alunos na prática docente 

visando conscientizá-los sobre as suas atitudes com relação ao meio ambiente, bem como 

sobre a consequência de seus atos para as gerações futuras. Essa abordagem é fundamental 

para o desenvolvimento de ações efetivas para preservação do meio ambiente buscando a 

sua sustentabilidade. Nesse contexto, é importante “garantir o acesso de todos aos bens 

econômicos e culturais necessários ao desenvolvimento pessoal e a uma boa qualidade de 

vida, relacionando-o com o conceito de sustentabilidade” (BRASIL, 1997c, p. 177). Dessa 

maneira,  

 

Sustentabilidade, assim, implica o uso dos recursos renováveis de forma 

qualitativamente adequada e em quantidades compatíveis com sua 

capacidade de renovação, em soluções economicamente viáveis de 

suprimento das necessidades, além de relações sociais que permitam 

qualidade adequada de vida para todos (BRASIL, 1997c, p. 178). 

 

Nessa perspectiva, os professores devem propiciar aos alunos uma formação crítica 

em relação às questões ambientais que envolvam a utilização dos recursos naturais, pois  

 

[...] aprender matemática, usando como “pano de fundo” questões 

ambientais, faz muito mais do que fornecer aos estudantes instrumentos e 

ferramentas para compreensão do fenômeno. Aprender e usar a 

matemática no seu cotidiano faz com que o estudante perceba, entre 

outras coisas, seu verdadeiro papel como cidadão e transformador social 

(CALDEIRA, 1998, p. 1-2). 

 

Quanto a esse aspecto, a Modelagem se configura como uma possibilidade de 

compreensão de situações-problema baseadas em temas oriundos do cotidiano por meio da 

Matemática. Esses problemas podem estar relacionados com as questões ambientais, que 

têm como objetivo proporcionar a elaboração de “questionamentos que instigam a 

necessidade da matemática, podendo tornar o seu aprendizado mais interessante, 

conduzindo o aluno a levantar hipóteses e analisá-las por meio dessa ferramenta” 

(FERREIRA, 2003, p. 38).  
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Reforçando essa hipótese, D’Ambrósio (1996, p. 87) refere-se à importância do 

relacionamento dos conteúdos matemáticos com as questões ambientais: 

 

Particularmente importante é a incorporação, na Educação Matemática, 

de uma preocupação com o ambiente. Embora haja, muito progresso 

nessa direção e se notem boas pesquisas e boas propostas curriculares 

visando a essa incorporação, a sua plena aceitação na Educação 

Matemática ainda é um problema  

 

Como exemplo, a participante F1 aponta um problema ambiental que está 

relacionado com o aumento da poluição do ar na cidade de Belo Horizonte e que pode ser 

representado pela elaboração de um modelo matemático que possa descrever essa situação-

problema com a utilização de 

 

[...] conceitos matemáticos que contribuam para o desenvolvimento da 

reflexão sobre os problemas enfrentados diariamente, bem como para a 

determinação de suas possíveis soluções. Assim, a análise crítica das 

informações contidas nos dados coletados pode servir para uma mudança 

de postura dos alunos, contribuindo para a sua formação acadêmica e 

cidadã.  

 

É importante ressaltar que os problemas relacionados com o meio ambiente podem 

ser trabalhados em sala de aula para que os alunos possam se conscientizar da degradação 

ambiental por meio da utilização dos conhecimentos matemáticos para buscar maneiras 

diferenciadas para solucioná-la. Esses conhecimentos são utilizados em um contexto com 

referência na realidade, desvinculando-se de sua característica exclusivamente informativa 

de conteúdos (FERREIRA, 2003). 

Nesse sentido, a participante F2 alegou que existe uma “preocupação mundial em 

relação à degradação do meio ambiente, que também está relacionada com a poluição do ar 

e da água”. Para essa participante, “a Modelagem pode colaborar para a elaboração de 

ações para reduzir a degradação do meio ambiente como, por exemplo, a conscientização 

da população por meio da utilização da comunicação com o apoio dos governantes”. 

Enfatizando essa abordagem feita pela participante F2, pode-se citar os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Matemática (BRASIL, 1997c) que indicam que a abordagem de 

temas de relevância social, como, por exemplo, a Educação Ambiental, pressupõe o 

desenvolvimento dos alunos como pessoas e como cidadãos, com capacidade de 

posicionarem-se frente às questões que interferem na vida coletiva, intervindo de maneira 

responsável na comunidade na qual estão inseridos. 



193 
 

A situação ambiental tem originado preocupações de ordem científica e, ao mesmo 

tempo, política. A mídia tem contribuído para despertar o interesse dos alunos pela 

temática ambiental, revelando várias questões dessa ordem e fornecendo estimativas, dados 

e informações. Assim, os conteúdos matemáticos por meio da elaboração de modelos 

podem ser utilizados para analisar e solucionar problemas referentes às questões 

ambientais. Então, de acordo com a participante F1, a “Modelagem Matemática pode ser 

considerada como um sistema por meio do qual se pode descrever matematicamente um 

problema ambiental para que se possa realizar a previsão de seus resultados futuros”.  

Então, a Educação Ambiental pode ser entendida como uma extensão dos 

conteúdos matemáticos e da prática educacional, direcionada para a solução dos problemas 

relacionados com o meio ambiente por meio de enfoques interdisciplinares e da 

participação ativa da comunidade, pois visa buscar soluções para problemas ambientais 

existentes, bem como prevenir problemas futuros e trazer a melhoria da qualidade de vida 

para a sociedade. 

Assim, a utilização de conteúdos matemáticos por meio da Modelagem Matemática 

em questões ambientais possibilitou que os participantes deste estudo reconhecessem 

melhor os problemas ambientais de seu cotidiano e desenvolvessem uma visão crítica para 

uma tomada de decisão reflexiva, pois, de acordo com Diniz (2007), a Modelagem pode 

proporcionar aos alunos um olhar crítico sobre as questões investigadas.  

Essa tomada de consciência pode ser percebida na seguinte afirmação feita pela 

participante F3: 

 

[...] é possível reduzir a degradação ambiental, mas, para que isso ocorra, 

deve-se utilizar os modelos matemáticos para que se possa agir na 

redução de consumo, na preservação ambiental, no investimento em 

educação ambiental e em pesquisas e investigações com a modelagem 

que busquem produzir produtos que não prejudiquem o meio ambiente e 

o auxiliem em sua preservação.  

 

E também nos argumentos do participante M1: 

 
 

[...] o reúso da água, além de ser um fator econômico bom para as 

empresas, beneficiará a sociedade em geral. Assim, é importante induzir 

o usuário e/ou poluidor a uma racionalização no uso desse recurso, 

mantendo um equilíbrio entre as suas disponibilidades e demandas, além 

da conservação ambiental e propiciar o bem-estar para a sociedade como 

um todo. 
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A incorporação das dimensões crítica e reflexiva da Modelagem Matemática em 

questões ambientais também contribuiu para a formação de cidadãos críticos e 

responsáveis, pois, no Ambiente Virtual de Aprendizagem, o cotidiano dos participantes 

deste estudo foi discutido nos fóruns e, a partir dessas discussões, houve uma reflexão 

crítica sobre a importância dos modelos para a resolução dos problemas, auxiliando-os a se 

conscientizarem de sua responsabilidade como cidadãos responsáveis perante o meio 

ambiente e a sociedade. 

Com relação à compreensão e análise das consequências da poluição ambiental, 

verificou-se que os participantes, no momento em que entraram em contato com textos que 

mostraram a real situação em que se encontra o planeta, perceberam a importância do 

tema, observando, com isso, a necessidade de uma conscientização mundial, concluindo 

que as pessoas devem modificar as suas atitudes em relação à preservação do meio 

ambiente.  

Esse contexto possibilitou que o participante M1 argumentasse que: 

 

[...] a redução da degradação do meio ambiente pode ser realizada por 

meio da conscientização que ocorre em campanhas e eventos realizados 

em todo o mundo. Assim, esses eventos têm como objetivo tornar as 

comunidades mais sensíveis aos problemas ambientais por meio de 

seminários, congressos e conferências sobre o meio ambiente e 

desenvolvimento sustentável. Então, a aprendizagem por meio da 

Modelagem Matemática deve estar relacionada com os problemas que os 

alunos enfrentam no cotidiano. 

 

Diante disso, pode-se afirmar que a Modelagem Matemática aliada à Educação 

Ambiental na prática do Ambiente Virtual de Aprendizagem foi utilizada como uma 

alternativa capaz de auxiliar os participantes deste estudo na formação de uma consciência 

crítica e reflexiva sobre os problemas ambientais da sociedade na qual estão inseridos. 

Além disso, a Educação Ambiental serviu como um mecanismo de possibilidades 

concretas de auxílio a esses participantes para tomada de decisão e para o desenvolvimento 

de consciência política da realidade ambiental em que vivem. 

Por meio da conscientização procurou-se instigar os participantes deste estudo a 

buscar alternativas de proteção da natureza e do desenvolvimento socioeconômico, pois, de 

acordo com Leff (2002), a sociedade é parte integrante da natureza e, portanto, parte de sua 

manutenção. 
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4.2.3 Dimensões crítica e reflexiva da Modelagem Matemática 

 

O papel fundamental da educação, no desenvolvimento das pessoas e da sociedade 

em geral, amplia-se cada vez mais e aponta para a necessidade de se construir uma escola 

voltada para a formação de cidadãos, buscando proporcionar uma formação diferenciada 

que possa resgatar valores essenciais, oportunizando, com isso, uma educação voltada para 

o pleno exercício da cidadania, pois, a “escola hoje não tem somente responsabilidade de 

formar seus alunos no saber-fazer, mas também no saber-ser. Formar o cidadão é um 

atributo da escola” (FERREIRA, 2001, p. 5). 

A importância da educação no desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade tem 

se ampliado nas últimas décadas, apontando para a necessidade de se construir um 

ambiente educacional direcionado para a formação de cidadãos críticos e reflexivos. 

Assim, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Matemática (BRASIL, 1997c) 

foram elaborados para orientar as escolas a planejarem os seus currículos visando prever 

situações-problema em que os alunos possam ter acesso aos conhecimentos social e 

culturalmente elaborados, que são necessários para o exercício da cidadania. 

Porém, para que os alunos consigam indagar e investigar essas situações, existe a 

necessidade de que utilizem as dimensões crítica e reflexiva a fim de que possam entender, 

compreender, interpretar e analisar essas situações visando tomar uma posição autônoma 

em relação ao objeto a ser estudado.  

De acordo com essa abordagem, os participantes deste estudo conseguiram 

evidenciar a importância que a Matemática tem para a compreensão e o entendimento do 

mundo. Eles perceberam também que as dimensões crítica e reflexiva da Modelagem 

Matemática estimulam o desenvolvimento da criatividade, da curiosidade, do processo 

investigativo e da capacidade de resolver problemas (ROSA; OREY, 2015). 

O principal objetivo do processo de Modelagem direcionado para as suas 

dimensões crítica e reflexiva foi preparar os participantes deste estudo para que refletissem 

sobre os problemas enfrentados no cotidiano, auxiliando-os a buscarem soluções práticas 

para essas situações, considerando os seus valores e as suas crenças, capacitando-os para 

resolver os problemas do dia a dia. Assim, a formação educacional deve ser direcionada 

com o objetivo de transformar esses participantes em cidadãos “flexíveis, adaptáveis, 

reflexivos, críticos e criativos” (ROSA; OREY, 2007, p. 201).  

Nesse direcionamento, além de informar matematicamente, existe a necessidade de 

que os alunos possam ser educados crítica e reflexivamente por meio da matemática” 
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(BARBOSA, 2003; ROSA; OREY, 2007). Essa abordagem proporciona a formação de 

indivíduos capazes de atuar, analisar, criticar e opinar em assuntos e temáticas que podem 

ser resolvidos pela aplicação de conhecimentos matemáticos.  

Com relação a esse aspecto, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática 

estabelecem que: 

 

[...] a matemática pode dar sua contribuição à formação do cidadão ao 

desenvolver metodologias que enfatizem a construção de estratégias, a 

comprovação e justificativa de resultados, a criatividade, a iniciativa 

pessoal, o trabalho coletivo e a autonomia advinda da confiança na 

própria capacidade para enfrentar desafios (BRASIL, 1998b, p. 27) 

 

Essa questão educacional, baseada nas dimensões crítica e reflexiva da Modelagem, 

procura proporcionar uma formação diferenciada que possa resgatar os valores essenciais, 

oportunizando uma educação que auxilie os indivíduos no pleno exercício da cidadania. 

Ressalta-se que a escola tem a “responsabilidade de formar seus alunos no saber-fazer, mas 

também no saber-ser. Formar o cidadão [crítico e reflexivo] é um atributo da escola” 

(FERREIRA, 2001, p. 5). 

Então, é importante que os professores contribuam para a formação de cidadãos 

conscientes e participativos, os quais tenham conhecimento, competência, motivação e que 

se sintam comprometidos a atuar de maneira positiva em relação ao meio ambiente. 

Quanto a esse aspecto, os resultados desse estudo mostram que as dimensões crítica e 

reflexiva da Modelagem Matemática favoreceram os participantes com experiências 

significativas, desenvolvendo competências e habilidades na resolução das situações-

problema propostas, envolvendo o tema poluição do ar e da água. Além disso, pode-se 

declarar que esse modelo utilizado vai ao encontro dos princípios apresentados pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (BRASIL, 1997c) que indicam que, 

além do conteúdo teórico referente a uma determinada área do conhecimento, os 

professores devem proporcionar mecanismos que favoreçam a conquista da cidadania 

pelos alunos. Esses objetivos possibilitam o desenvolvimento da capacidade de “se 

posicionar de maneira, crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais” 

(BRASIL, 1997c, p. 4). 

Também a escolha de temas relacionados com o meio ambiente estimulou a 

participação ativa dos participantes deste estudo nas atividades propostas na plataforma 

Moodle, transformando, dessa maneira, o Ambiente Virtual de Aprendizagem em um 

espaço educacional mais dinâmico e significativo, que promoveu uma mudança nas 
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concepções e no sentimento que a Matemática desperta, notando-se o interesse e a 

motivação pelo desenvolvimento dos projetos de modelagem matemática. 

Nessa abordagem, os conhecimentos matemáticos foram utilizados por meio de 

questionamentos e inquietações relacionados com a degradação ambiental, 

especificamente, a poluição da água e do ar. Nesse processo, a finalidade da Modelagem 

Matemática foi o desenvolvimento da capacidade crítica e reflexiva de análise e a 

interpretação de dados, para que os participantes desse estudo pudessem formular e testar 

hipóteses, elaborar os modelos e verificar a sua eficácia (ROSA; OREY, 2007). 

Esse assunto foi exposto pela participante F1 que argumentou que, de acordo com 

Skovsmose (2001), é importante a “formação de alunos com o poder de argumentar por 

meio do pensamento reflexivo e crítico, com comprometimento com o ambiente em que 

participa”. Dando continuidade a essa afirmação, ela justifica o enfoque dos problemas 

ambientais associados aos estudos da Matemática: 

 

[...] os alunos estarão construindo não apenas o conhecimento 

matemático, mas também compreendendo os problemas da sociedade. 

Assim, os dados quantitativos referentes à poluição do ar nos leva a 

refletir sobre o que pode ser mudado, as formas de evitar a poluição 

atmosférica, de refletir sobre as medidas preventivas na busca de solução 

para os problemas enfrentados pela sociedade, bem como a 

conscientização dos cidadãos que se preocupam em preservar o meio 

ambiente em que vivemos. 

 

Nesse contexto, é importante enfatizar que muitas discussões e estudos têm sido 

direcionados para a utilização de “métodos que forneçam elementos que desenvolvam 

potencialidades, propiciando aos alunos a capacidade de pensar crítica e 

independentemente” (BIENBEMGUT; HEIN, 2005, p. 9). Inclusive os meios de 

comunicação apresentam informações abundantes e variadas por meio de diversas mídias, 

possibilitando aos alunos o contato com diferentes temáticas que expressam pontos de vista 

e valores diversos, que podem despertar o seu interesse. Então, para que os alunos possam 

vivenciar uma educação matemática crítica e reflexiva, formadora de cidadania e de 

opinião, o currículo matemático não pode estar dissociado de sua realidade (ROSA, 2010). 

Assim, as dimensões crítica e reflexiva da Modelagem Matemática estão 

direcionadas para o estudo de situações-problema que privilegiam o entendimento e a 

compreensão do mundo, bem como o papel dos cidadãos na sociedade. Embora esses 

propósitos devam ser contemplados em todo o processo educacional, é importante que as 

atividades de Modelagem possam ser conduzidas de maneira que, por meio da elaboração 
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de modelos, os alunos possam identificar outras formas de perceberem o mundo em que 

vivem, ampliando o seu espectro de possibilidades de ação, interação e transformação da 

sociedade. 

Diante disso, pode-se reconhecer que esses propósitos da Modelagem Matemática 

foram obtidos neste estudo, pois os resultados obtidos mostraram que as dimensões crítica 

e reflexiva da Modelagem podem proporcionar as condições necessárias para a construção 

e reconstrução do conhecimento matemático em uma perspectiva da criticidade e da 

reflexão em um Ambiente Virtual de Aprendizagem. Como pode ser observado nos 

comentários feitos pela participante F2, essa abordagem auxiliou os participantes deste 

estudo na busca de soluções para os problemas que enfrentam em seu cotidiano, 

possibilitando a participação ativa em uma sociedade em constantes transformações.  

 

[...] não adianta falarmos de um problema que está prejudicando o ser 

humano em geral e ficarmos de braços cruzados. Temos que fazer algo. 

Então, de que adianta eu falar da poluição da água que prejudica o ser 

humano, que mata várias espécies de animais, que traz doença, se eu 

chegar lá na minha casa, lá no meu bairro e jogar lixo no rio, no chão ou 

acumular o lixo no meu quintal. Essa é a forma crítica que essa disciplina 

me fez olhar para os problemas em meu redor, pois eu posso contribuir 

com a conscientização das pessoas sobre o problema da poluição. 

(Apresentação do Relatório final da participante F2). 

 

Nesse sentido, esses participantes adquiriram, como diz Moreira (2000, p. 36), 

“uma postura crítica, como estratégia de sobrevivência na sociedade contemporânea”, pois, 

agindo dessa maneira, eles podem se posicionar de maneira responsável e construtiva na 

sociedade, ao desenvolverem plenamente a sua cidadania (VENÂNCIO; KATO, 2008). 

Em síntese, essa abordagem está direcionada para a reflexão crítica que é desencadeada no 

processo de Modelagem por meio da participação dos alunos nas atividades desenvolvidas 

em seu cotidiano para proporcionar a formação de alunos investigadores, cientes dos 

problemas ambientais e sensíveis para refletirem sobre as situações sociais, econômicas e 

políticas que são de interesse da sociedade. 

Então, é importante que a Modelagem Matemática contribua com a formação de 

alunos capazes de opinar, de construir uma sociedade mais democrática, de participar dos 

processos de transformação e construção da realidade para que possam compreender novos 

comportamentos e entender novas visões de mundo. Dessa maneira, um dos objetivos da 

Modelagem é informar os alunos matematicamente, mas existe a necessidade de que 

também sejam educados criticamente através da Matemática (BARBOSA, 2003). 
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Porém, para que as instituições de ensino possam auxiliar na formação de cidadãos 

críticos e reflexivos, é importante que possibilitem a participação dos alunos em 

experiências concretas e diversificadas, transpostas da vida cotidiana para as situações de 

aprendizagem que são desencadeadas em sala de aula para não oferecerem somente o 

acúmulo de informações e a simples transmissão de conhecimento. 

Também, segundo Rosa e Orey (2016), o Ambiente Virtual de Aprendizagem pode 

ser considerado como um espaço adequado para a formação de cidadãos conscientes da 

importância de sua participação na tomada de decisões, pois ressalta a importância de que 

se envolvam na ação democrática para a conquista da igualdade de direitos e 

oportunidades, bem como pela diminuição e erradicação dos preconceitos e discriminações 

em sala de aula, na sociedade (JACOBINI; WODEWOTZKI, 2007) e nos ambientes 

virtuais de aprendizagem. 

Nesse direcionamento, os alunos podem tornar-se indivíduos capazes de atuar, 

analisar, criticar e opinar em assuntos ambientais por meio de discussões e debates 

baseados no entendimento matemático.  

 

[...] a Matemática pode dar sua contribuição à formação do cidadão ao 

desenvolver metodologias que enfatizem a construção de estratégias, a 

comprovação e justificativa de resultados, a criatividade, a iniciativa 

pessoal, o trabalho coletivo e a autonomia advinda da confiança na 

própria capacidade para enfrentar desafios (BRASIL, 1998b, p. 27).  

 

De acordo com essa asserção, a proposta das dimensões crítica e reflexiva da 

Modelagem Matemática é a formação de alunos para que se transformem em cidadãos 

responsáveis por meio da utilização de situações-problema cotidianas para a elaboração de 

atividades curriculares para o Ambiente Virtual de Aprendizagem (ROSA; OREY, 2012). 

Assim, os conteúdos matemáticos devem ser apresentados de maneira contextualizada, 

pois é necessário considerar que a origem e o fim da Matemática é responder às demandas 

para a resolução dos problemas enfrentados pela sociedade em sua vida diária 

(GROENWALD; FILLIPSEN, 2003). Portanto, é importante que os professores 

proponham atividades que possibilitem que os alunos questionem, pois o desenvolvimento 

do conhecimento se inicia, segundo Freire e Faundez (1998), com a evolução de questões 

cotidianas que norteiam a busca das respostas para os problemas propostos.  

A utilização do cotidiano pelos participantes desse estudo foi entendida como um 

elemento importante na elaboração das atividades curriculares, pois elas estavam 
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vinculadas com algumas situações-problema presentes na sociedade. Quanto a essa 

questão, a participante F1 afirmou que, quando 

 

[...] trabalhamos com problemas da sociedade, com dados reais, podemos 

interpretá-los para que possamos refletir sobre como as nossas atitudes 

podem ser mudadas para que possamos nos desenvolver como cidadãos 

preocupados com o meio ambiente em que vivemos. 

 

Sendo assim, existe a necessidade de que a Matemática escolar esteja associada de 

maneira mais efetiva à realidade dos alunos, “pois cabe também à educação escolar 

preparar sujeitos críticos, conscientes e integrados à sociedade” (ALMEIDA; DIAS, 2004, 

p. 20). Então, de acordo com Gonçalves (2000, p. 43), é importante que 

 

[...] os futuros professores de matemática possibilitem aos seus alunos 

oportunidades de aprender e de pensar criativamente, de posicionar-se 

criticamente aos problemas do dia-a-dia, buscando e discutindo soluções, 

tomando decisões e construindo a sua cidadania  

 

Dessa maneira, os participantes deste estudo perceberam a relação entre a 

Matemática e as situações enfrentadas no cotidiano por meio da modelagem de problemas 

retirados do próprio cotidiano para que pudessem interpretá-los crítica e reflexivamente. 

Nesse sentido, os alunos podem refletir criticamente sobre as situações que interessam e 

afligem a sociedade, conseguindo articular os seus interesses como aprendizes e como 

cidadãos (JACOBINI, 2004). 

Durante o desenvolvimento do processo de Modelagem Matemática realizado neste 

estudo, os participantes transformaram questionamentos ambientais em problemas 

matemáticos através da investigação, elaboração, validação e comparação dos modelos 

matemáticos com a realidade. Essa abordagem trouxe a realidade para a sala de aula, ao se 

discutirem problemas que estão relacionados com o seu cotidiano, viabilizando a interação 

da Matemática estudada no Ambiente Virtual de Aprendizagem com aquela existente na 

realidade. 

No decorrer desse processo, os professores e os tutores auxiliaram os participantes 

deste estudo por meio da discussão de pontos de vista distintos sobre um mesmo tema, 

debatendo as suas relações com outros conteúdos previamente estudados e as suas 

possíveis aplicações em outras áreas do conhecimento. O tratamento diferenciado da 

Matemática foi realizado por meio da demonstração de sua proximidade com o cotidiano 

desses participantes para possibilitar a sua compreensão e atuação na sociedade 
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contemporânea por meio das dimensões crítica e reflexiva do processo de Modelagem 

Matemática que se apresentou como uma proposta alternativa de mudança de um ensino 

tradicional para um processo que enfatizou a educação por meio da pesquisa com o 

desenvolvimento de atividades de exploração e investigação. 

É importante enfatizar que o interesse dos participantes por temas da realidade foi 

um fator importante que estimulou a sua participação efetiva no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem por meio do estabelecimento de discussões nos fóruns sobre os 

questionamentos e dúvidas relacionadas com a temática das pesquisas. Esse aspecto 

motivou-os para a condução de suas investigações durante a condução do processo e da 

elaboração dos projetos de modelagem.  

Nesse sentido, a participante F1 expressou que: 

 

A modelagem me fez mudar a visão de como uma aula de Matemática 

pode se tornar mais motivadora e como os alunos se sentem mais 

interessados em aprender Matemática quando, ao mesmo tempo, a 

relaciona com o seu cotidiano, pois assim garante-se um aprendizado com 

significado, associando as informações adquiridas em outros contextos, 

ou seja, um aprendizado ao mesmo tempo contextualizado, que seja 

capaz de contribuir na formação de cidadãos críticos e reflexivos.  

 

Corroborando com esse ponto de vista, a participante F3 afirmou que esse “trabalho 

serviu para auxiliar-me em determinar novas maneiras de aplicar a Matemática ao 

cotidiano dos alunos de forma crítica e reflexiva”.  

À vista disso, pode se afirmar que as dimensões crítica e reflexiva da Modelagem 

Matemática no Ambiente Virtual de Aprendizagem podem ser um caminho para despertar 

nos alunos o interesse para o estudo de tópicos matemáticos que ainda desconhecem por 

meio da análise de situações-problema retiradas do cotidiano. 

Ainda sobre esse assunto, de acordo com Biembengut (2004), é importante oferecer 

uma oportunidade para que os alunos possam estudar situações-problema por meio de 

pesquisas, desenvolvendo o seu interesse e aguçando o seu senso crítico. Essa 

argumentação vem ao encontro da prática utilizada neste estudo, pois essas experiências e 

necessidades cotidianas possibilitaram que os participantes pudessem desenvolver 

capacidades que lhes permitiram lidar com a atividade matemática, reconhecendo os 

problemas, buscando e selecionando as informações para a tomada de decisões. 
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4.2.4 Projetos de modelagem 

 

Uma perspectiva integradora da Matemática com o meio ambiente possibilita que o 

currículo esteja associado ao cotidiano dos alunos. Dessa maneira, é importante que as 

propostas nesse sentido busquem o equilíbrio ambiental, local e global, que tem por 

objetivo a obtenção da melhoria da qualidade do nível de vida da população, pois pode 

propiciar o desenvolvimento de uma ética sensibilizadora e conscientizadora para as 

relações integradas entre os seres humanos, a sociedade e a natureza. 

Essa abordagem visa ao desenvolvimento de uma educação crítica e reflexiva da 

realidade vivenciada, que seja formadora da cidadania, que redescubra e busque novos 

valores que tornem a sociedade humana mais justa. Assim, as instituições escolares são 

ambientes mediadores que deveriam preparar os alunos para interpretarem seu meio vital e 

intervirem de maneira crítica, reflexiva e construtiva por meio de projetos de ensino, para 

que possam se articular em torno das grandes questões e problemas sociais de especial 

relevância para a sociedade. 

Nesse sentido, os temas transversais, como, por exemplo, o meio ambiente, é um 

exemplo que possibilita orientar o ensino a partir de questões relevantes para os alunos 

(CARMEN, 1997) por meio da elaboração de projetos de modelagem matemática que 

podem ser considerados como uma alternativa pedagógica para o desenvolvimento da 

prática do processo de ensino e aprendizagem da Matemática e que estão associados às 

pesquisas de temas do cotidiano cujos interesses são evidentemente propostos pelos 

professores ou pelos alunos por meio de uma relação dialógica. 

Sendo assim, para que os participantes deste estudo pudessem desenvolver projetos 

de modelagem matemática no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), existem três 

fases (ROSA, 2005): 

 

a) Fase Inicial: Preparação da Modelagem Matemática                          

Os professores da disciplina, a professora-pesquisadora e os tutores presencial e a 

distância se reuniram com os participantes através de videoconferência e também da 

videoaula para explicar a dinâmica do processo e apresentarem o tema poluição do ar e 

poluição da água para investigação. Os participantes escolheram uma das problemáticas 

estudadas, coletaram os dados, sendo que os professores da disciplina e a professora-

pesquisadora orientaram a formulação do problema inicial. Os professores e os tutores 

convidaram os alunos para participarem do trabalho com a Modelagem Matemática, para 
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buscarem informações e para desenvolverem o tema escolhido em museus, internet, 

indústrias, prefeitura, etc. Os participantes deste projeto selecionaram, entre a poluição da 

água ou do ar, um tema para estudarem e investigarem durante a realização do trabalho de 

campo deste estudo.  

As atividades relacionadas com os projetos de Modelagem possibilitaram que esses 

participantes refletissem criticamente sobre os aspectos matemáticos envolvidos na 

situação-problema escolhida, fornecendo-lhes condições para entenderem esse fenômeno e 

transformá-lo na própria realidade. 

 

b) Fase Intermediária: Desenvolvimento da Modelagem Matemática e Elaboração de 

Modelos 

Os participantes desse estudo postaram na plataforma Moodle a situação-problema 

que resolveram com relação aos temas da poluição da água ou do ar, informando sobre 

como realizaram a pesquisa. Esses participantes indicaram as referências bibliográficas e 

as fontes dos dados selecionados para a realização da investigação. Então, os participantes 

coletaram as informações necessárias e os dados estatísticos sobre o tema escolhido. Essa 

abordagem possibilitou a visita a sites, empresas, museus, órgãos públicos, escritórios, 

cooperativas e outras entidades para que pudessem colher informações específicas sobre o 

tema escolhido. 

Nessa fase, foram realizadas entrevistas com profissionais de diversas áreas do 

conhecimento, bem como com representantes da comunidade que se relacionam com o 

tema abordado. Por outro lado, os participantes anotaram as ideias principais na leitura do 

material indicado para que pudessem obter conhecimento sobre o tema. Posteriormente, 

esses participantes fizeram a postagem dos textos de reflexão e das tarefas disponibilizadas 

no Ambiente Virtual de Aprendizagem e também verificaram as citações e as referências 

bibliográficas e revisaram o texto final para a elaboração do relatório final do projeto de 

modelagem 

Nessa fase, os professores e os tutores atuaram como facilitadores do processo de 

Modelagem por meio de discussões realizadas nos fóruns e também com a condução de 

webconferências e videoconferências. Essa abordagem teve como objetivo auxiliar os 

participantes na formulação, resolução e análise dos modelos matemáticos elaborados, na 

conferência das tabelas e gráficos e na revisão dos modelos matemáticos. Também 

orientaram os participantes para se comunicarem corretamente, posicionando-se com 

firmeza na apresentação do relatório final do projeto de modelagem nos polos.  
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c) Fase Final: Apresentação da Modelagem Matemática e Entrega do Relatório Final 

Nessa fase, os participantes apresentaram e defenderam o tema, postando o 

relatório final dos projetos de modelagem em links específicos no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. Os professores da disciplina e a professora-pesquisadora participaram de 

uma banca de defesa para avaliar a defesa, especificando o desenvolvimento do processo 

da modelagem matemática. 

 

Esse ambiente possibilitou o despertar do interesse dos participantes deste estudo 

na elaboração dos projetos de modelagem, pois as suas ferramentas tecnológicas 

facilitaram a compreensão e a resolução dos problemas enfrentados pela sociedade, como, 

por exemplo, as questões ambientais relacionadas com a poluição da água e do ar.  

Os resultados obtidos neste estudo mostram que a elaboração desses projetos é um 

dos possíveis caminhos para favorecer o desenvolvimento da consciência crítica, reflexiva 

e analítica que possibilitou aos participantes deste estudo participar das soluções dos 

problemas de sua própria comunidade, o que é essencial para que as instituições 

educacionais sejam um referencial importante para o desenvolvimento da sociedade. 

Assim, o desenvolvimento desses trabalhos permitiu que os participantes 

ampliassem a compreensão dos conteúdos matemáticos e descobrissem outros por meio 

das experiências vivenciadas na realização desse processo investigatório que visava 

compreender o papel da Matemática presente em seu cotidiano.  

Sobre esse assunto, a participante F1, por exemplo, argumentou que o Ambiente 

Virtual de Aprendizagem 

 

[...] possibilitou o entendimento sobre o que é a modelagem com relação 

ao seu conteúdo e teorias e também nos ensinou a fazer a modelagem, 

pois tivemos a oportunidade de nos comportarmos como alunos no 

processo da modelagem. Isso nos ajudou na compreensão de nossa 

prática como futuros educadores. Nas pesquisas realizadas vi que a 

modelagem é pouco usada no ensino e aprendizagem em matemática, 

pois muitos professores a acham difícil. Para que a modelagem favoreça 

um aprendizado com significado, esse processo deve ser muito bem 

elaborado e com objetivos bem específicos para que os alunos possam 

compreender a sua proposta. Ao mesmo tempo, a aplicação da 

modelagem nas salas de aula demanda tempo, precisa de criatividade dos 

professores e a mudança de sua postura para que possam propor 

indagações e questionamentos, enfim, instigando a turma ao espírito 

investigador. A forma como a modelagem foi trabalhada no ambiente 

virtual fez com que eu pudesse compreender de fato como e o que é a 

modelagem. 
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Dessa maneira, a utilização do conhecimento matemático necessário para a 

elaboração dos modelos, durante a condução dos projetos de Modelagem, na plataforma 

Moodle, tornou-se contextualizada. Essa abordagem facilitou o desenvolvimento de um 

estudo descritivo e interpretativo que visou à busca do conhecimento com relação ao 

desenvolvimento da capacidade crítica e reflexiva dos participantes deste estudo por meio 

da elaboração de projetos de modelagem. 

A condução do processo de ensino e aprendizagem em Matemática por meio da 

elaboração de projetos de modelagem possibilitou que os participantes encontrassem 

significado para os conteúdos que estavam aplicando na elaboração dos modelos, 

oportunizando-os a pensar, relacionar, justificar e analisar, construindo um conhecimento 

matemático sobre as várias facetas do cotidiano relacionadas com a poluição da água e do 

ar.  

Por exemplo, com relação à elaboração dos projetos de modelagem, a participante 

F2 argumentou que: 

 

[...] essa tarefa não foi fácil, porém foi rica em conhecimento, pois ao 

longo deste estudo, abordamos importantes conceitos da matemática com 

o objetivo de mostrar que podemos contextualizar e repensar o seu ensino 

na escola. Que a modelagem seja apenas o início das reflexões e 

experimentações pedagógicas em nossa prática docente e que possamos 

continuar nosso trabalho como professor criando e incorporando novas 

propostas, pois devemos refletir sobre a melhoria do ensino de 

Matemática em nossas escolas. 

 

Contudo, neste estudo, os projetos de modelagem não se restringiram somente a 

essas áreas, pois foram trabalhados conceitos de outras áreas do conhecimento, como, por 

exemplo, educação ambiental e economia, que foram contextualizadas em situações 

cotidianas que permitiram que os participantes abstraíssem, atribuíssem significados e 

estabelecessem relações entre as dimensões crítica e reflexiva da Modelagem. 

Já os resultados deste estudo mostram que a elaboração de projetos de modelagem 

matemática em suas dimensões crítica e reflexiva podem contribuir para a conscientização 

dos participantes por meio de uma educação direcionada para uma ação social 

transformadora do sistema educacional, que tem por objetivo viabilizar o seu 

desenvolvimento integral.  
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[...] a educação é a chave do desenvolvimento sustentável, autossuficiente 

– uma educação fornecida a todos os membros da sociedade, segundo 

modalidades novas e com a ajuda de tecnologias novas, de tal maneira 

que cada um se beneficie de chances reais de se instruir ao longo da vida. 

Devemos estar preparados, em todos os países, para remodelar o ensino, 

de forma a promover atitudes e comportamentos que sejam portadores de 

uma cultura da sustentabilidade (MAYOR, 1998, p. 46). 

 

 A organização do Ambiente Virtual de Aprendizagem proporcionou a 

disponibilização de atividades curriculares que favorecessem o entendimento e a 

compreensão das situações-problema enfrentadas na comunidade, relacionadas com a 

poluição da água e do ar, que eram relevantes para os participantes deste estudo. 

 Essas atividades possibilitaram que esses participantes pudessem selecionar os 

problemas que foram estudados, direcionando-os à reflexão crítica sobre os aspectos 

matemáticos envolvidos em seus projetos de modelagem, fornecendo-lhes condições para 

entenderem um fenômeno (poluição da água e do ar) para atuarem sobre essa situação-

problema, transformando-a (ROSA; OREY, 2007). 

 Nesse sentido, a formação dos participantes no desenvolvimento dos projetos de 

modelagem contribuiu para transformá-los em indivíduos “flexíveis, adaptáveis, 

reflexivos, críticos e criativos” (ROSA; OREY, 2007, p. 201).  

 Dessa maneira, a participante F1 afirmou que: 

 

[...] a modelagem possibilitou a aproximação da matemática com a 

realidade e o ambiente virtual de aprendizado por meio de suas 

ferramentas tecnológicas com a utilização de vários recursos para o 

desenvolvimento do trabalho de modelagem desde a escolha do tema até 

a sua apresentação, mostrando que é possível trabalhar com a modelagem 

em ambientes de aprendizagem diversos. 

 

Portanto, de acordo com a interpretação dos resultados obtidos neste estudo, 

observa-se que os projetos de modelagem auxiliaram os participantes na busca de soluções 

práticas para situações-problema da sociedade, contribuindo para uma participação ativa na 

sociedade e para o exercício da cidadania, capacitando-os para a resolução de problemas 

enfrentados no cotidiano. 

 

4.2.4.1  Processo de modelagem 

 

Uma das principais características da Modelagem Matemática é a sua natureza 

aberta, que pode dificultar a elaboração de modelos matemáticos, pois os alunos podem 
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desenvolver encaminhamentos que não transitem pela construção desses modelos 

(BARBOSA, 2001). No entanto, os fenômenos modelados também podem ser utilizados 

como motivação para o aprendizado de técnicas e conteúdos matemáticos (BASSANEZI, 

2002). 

Nesse processo, os modelos elaborados são um meio para conduzir os alunos ao 

desenvolvimento de seu pensamento crítico e reflexivo. Esse raciocínio é o mesmo da 

participante F2 quando comenta que as contribuições da Modelagem para o processo de 

ensino e aprendizagem de Matemática no ambiente virtual estão relacionadas com a 

“compreensão e o entendimento da realidade na qual estamos inseridos por meio da 

reflexão, da análise e da ação crítica sobre essa realidade”. 

Neste estudo, o processo de modelagem matemática envolveu a problematização de 

situações cotidianas relacionadas com a poluição da água e do ar, pois buscou um contexto 

do interesse dos participantes deste estudo, possibilitando o desencadeamento da 

comunicação, do diálogo e da elaboração de questões, que os direcionou para a formulação 

e resolução da questão de investigação. 

Esse processo envolveu o cognitivo, pois permitiu que esses participantes 

pensassem para que pudessem formular os questionamentos e elaborar os modelos 

matemáticos para resolverem a situação-problema. Então, eles desenvolveram o gosto e o 

prazer pelo trabalho com a Matemática que foi desencadeado por meio de atividades 

curriculares que os envolveram integralmente (SCHEFFER, 1999, p. 14) no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem. 

Nesse sentido, o participante M1 comentou que a Modelagem Matemática 

possibilitou a “descoberta, a discussão de ideias, o conhecimento crítico e o 

relacionamento da Matemática com situações cotidianas, pois funcionou como um 

instrumento de análise da ação da humanidade por meio da elaboração de modelos, que 

buscou o desenvolvimento sustentável e a formação de cidadãos críticos e reflexivos”. 

Assim, os modelos podem ser considerados, segundo Biembengut (2004, p. 17), 

como uma “expressão das percepções da realidade, do desejo, da aplicação e da 

representação”, e, de acordo com Bassanezi (2002, p. 24), “a modelagem consiste, 

essencialmente, na arte de transformar situações da realidade em problemas matemáticos 

cujas soluções devem ser interpretadas na linguagem usual”. 

Dessa maneira, a elaboração de modelos nesse ambiente de aprendizagem “requer 

uma série de procedimentos que passam pela observação cuidadosa da situação ou do 
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fenômeno a ser modelado, pela interpretação da experiência realizada, pela captação do 

significado do que produz” (BIEMBENGUT, 2004, p. 17). 

De acordo com esse contexto, a Modelagem Matemática pode ser considerada 

como um processo que possibilitou a definição de estratégias de ação que ofereceram para 

os participantes deste estudo as condições necessárias para a análise de fenômenos diários 

(poluição da água e do ar) visando à construção de um saber contextualizado entre o 

cotidiano e a Matemática. 

Em outras palavras, com a utilização da dimensão crítica e reflexiva da 

Modelagem, os conteúdos matemáticos se relacionaram com as situações-problema 

encontradas no cotidiano, possibilitando que os participantes pudessem ser educados 

matematicamente no Ambiente Virtual de Aprendizagem.  

Para reforçar essas argumentações, citam-se Almeida e Brito (2003, p. 1), que 

salientam que: 

  

[...] a relevância da Matemática em diversas atividades sociais e 

profissões, hoje fortemente estabelecida, e a sua contribuição para uma 

cidadania informada e consciente, fazem com que a Modelagem 

Matemática seja percebida como uma perspectiva importante em busca 

de melhorias no processo de ensino e aprendizagem da matemática  

 

Alguns estudos sobre a Modelagem Matemática (D’AMBROSIO, 1993; 

BASSANEZI, 2002; BARBOSA, 2001; ROSA; OREY, 2007) têm mostrado a sua 

eficiência ao associar conhecimentos matemáticos escolares com as situações-problema 

apresentadas no cotidiano. Essa abordagem permitiu que os participantes deste estudo 

discutissem, entendessem e conhecessem uma parte de sua realidade (BORGES; 

NEHRING, 2008), pois o potencial da Modelagem Matemática favoreceu a ação 

transformadora desses cidadãos na sociedade (D’AMBROSIO, 1993). 

Então, esses participantes pesquisaram e investigaram o tema escolhido para 

verificar como a Matemática podia ser entendida de uma maneira contextualizada e com 

significado. A junção dos conteúdos matemáticos com o meio ambiente para investigar as 

questões relacionadas com a poluição da água e do ar converteu-se em um processo 

criativo que possibilitou o entendimento de comportamentos positivos referentes às 

questões ambientais e facilitou o desenvolvimento da criticidade e da reflexão dos 

participantes deste estudo para que pudessem compreender os valores sociais e culturais e 

se conscientizassem dos problemas enfrentados no cotidiano para buscar as suas soluções.  
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Quanto a esse aspecto, a participante F2 afirmou que as “questões do tema foram 

selecionadas através de pesquisas e muita leitura, principalmente, por meio dos textos 

postados pelo professor na plataforma”. Ela validou esse modelo matemático com a 

realidade, pois mostrou “uma forma de detectarmos a poluição da água de forma imediata 

num reservatório de água”. Então, essa participante argumentou: “precisamos estar cada 

vez mais conscientizados com relação a esse grave problema que enfrentamos para que nós 

e as futuras gerações não soframos com a poluição”. 

Durante a elaboração do modelo matemático, os participantes deste estudo 

socializaram as suas ideias, as suas conjecturas e as suas opiniões por meio das postagens 

realizadas nos fóruns de discussão. O trabalho desses participantes nesses fóruns permitiu 

o desencadeamento do posicionamento em defesa de seus pontos de vista, bem como a 

leitura e argumentação de seus pares, professores e tutores para decidirem sobre a 

elaboração dos modelos matemáticos e dos projetos de modelagem.  

Nesse contexto, o participante M1 afirmou que: 

 

[...] o modelo, a partir dos resultados obtidos, é capaz de conscientizar as 

pessoas para tomarem medidas preventivas para amenizar os danos 

causados e proteger o meio ambiente em que vivemos, criando assim 

cidadãos críticos capazes de solucionar problemas da sociedade e de 

mudar a realidade, construindo uma sociedade mais democrática. 

 

Os participantes deste estudo escolheram questões de investigação que tiveram 

interesse em pesquisar, estudar e resolver. Nesse sentido, essas problemáticas tornaram-se 

reais no Ambiente Virtual de Aprendizagem. A maneira como essas temáticas foram 

apresentadas e justificadas indica que essas situações não são problemas matemáticos ou 

que aparentemente envolvem conteúdos matemáticos. Essa escolha também considerou a 

comunidade na qual esses participantes estão inseridos. 

Eles também verificaram a solução encontrada no contexto da própria comunidade, 

possibilitando a discussão do papel da Matemática na sociedade. Então, utilizaram 

conteúdos matemáticos para interpretar e/ou resolver a situação-problema estudada para 

auxiliá-los na tomada de decisões com relação ao modelo desenvolvido durante o processo 

de modelagem. 
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4.2.4.2  Metodologia inovadora 

 

Na escola tradicional, o processo de ensino e aprendizagem em Matemática tem 

como foco principal o papel dos professores que apresentam o conteúdo por meio de aulas 

expositivas, mostrando as definições e os exemplos de conteúdos matemáticos. Em 

seguida, prosseguem essa aula com a proposição de exercícios de fixação. Nesse processo 

está subentendido que os alunos tenham aprendido esses conteúdos pela reprodução e que 

a aprendizagem ocorreu de maneira efetiva. 

Durante as participações promovidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem, houve 

a discussão sobre algumas práticas pedagógicas tradicionais, como, por exemplo, o 

emprego de um único mecanismo de avaliação, o processo de ensino e aprendizagem 

transmissivo e a linearidade dos conhecimentos ensinados, que não permitem o 

desenvolvimento da criticidade e da reflexão dos alunos.  

O QUADRO 19 mostra algumas práticas pedagógicas tradicionais que podem ser 

combatidas no AVA, de acordo com o ponto de vista dos participantes deste estudo. 

 

QUADRO 19: Práticas pedagógicas tradicionais de ensino combatidas no AVA 

Práticas Pedagógicas Tradicionais Frequência 

Aulas expositivas 19 

Aulas tradicionais 16 

Educação bancária 18 

Exercícios com dificuldades para entendimento 20 

Exercícios de fixação 19 

Exercícios sem aplicação prática 17 

Memorizar e esquecer 15 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

Segundo Moreira e Masini (1982), a aprendizagem tradicional ocorre quando os 

conteúdos curriculares a serem aprendidos não se conectam com aqueles previamente 

conhecidos pelos alunos. Como consequência, os alunos decoram as fórmulas e as leis, 

mas esquecem dos conteúdos estudados após as avaliações, pois as informações são 

memorizadas e descontextualizadas. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (BRASIL, 1997c) apontam 

que, como o ensino tradicional da Matemática ainda é predominante em escolas brasileiras, 

existem problemas a serem enfrentados, como, por exemplo, a necessidade de reverter um 

ensino centrado em procedimentos mecânicos, desprovidos de contextos e significados 

para os alunos.  

Quanto ao exposto, a participante F1 argumenta: 
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[...] o ensino da matemática tem evoluído, saindo dos exercícios 

repetitivos e de decorebas de fórmulas, o que deixava os alunos 

desinteressados pela disciplina, percebeu-se [então] uma necessidade de 

mudar este quadro com novas propostas de ensino para que o aprendizado 

da matemática se torne significativo, contextualizado e interessante para 

se aprender. 

 

Essa prática pedagógica não tem apresentado bons resultados quanto à 

aprendizagem de conteúdos matemáticos (ROSA, 2010). A reprodução e a repetição de 

exercícios padronizados fazem com que o educando perca o interesse pela disciplina, pois 

os conteúdos matemáticos são apresentados de uma maneira, geralmente, difícil de ser 

compreendida pelos alunos, que não conseguem vislumbrar uma conexão entre a realidade 

e o cotidiano escolar. 

A busca por caminhos metodológicos inovadores que integrem o cotidiano com o 

fazer matemático possibilita um vínculo entre a estrutura lógico-formal da Modelagem e a 

sua utilização para compreender e descrever o mundo, permitindo que os participantes 

deste estudo pudessem ter uma participação central e atuante no processo de ensino e 

aprendizagem em Matemática. 

Existe, portanto, a necessidade de adoção de práticas pedagógicas diferenciadas que 

coloquem os alunos no centro do processo de ensino e aprendizagem, ou seja, devem ser 

oferecidas condições para que eles possam dialogar com os conteúdos do currículo e 

analisá-los criticamente, engajando-os em um ensino relevante e contextualizado (ROSA; 

OREY, 2007). 

Contudo, para que essa nova disposição educacional seja efetivada nas instituições 

de ensino, é necessária uma reconstrução do saber escolar para que seja desenvolvida uma 

maneira criativa por meio da qual os alunos aprendam resolvendo situações-problema 

cotidianas e relacionadas com o seu mundo. 

Em conformidade com esse posicionamento, as ações desenvolvidas pelos 

participantes foram motivadas pela utilização de situações e vivências distintas que foram 

adquiridas em contextos diversos. Essa abordagem possibilitou que as atividades propostas 

fossem interessantes e contextualizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Nesse 

direcionamento, é importante ressaltar que: 

 

[...] as rápidas mudanças ocorridas na sociedade e o grande volume de 

informações estão refletindo-se no processo de ensino e aprendizagem 

que ocorrem nas universidades, exigindo que os professores não atuem 
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como meros transmissores de conhecimentos. Essa abordagem tem como 

objetivo transformar os AVAS em ambientes estimulantes, que valorizem 

a invenção e a descoberta. Então, é importante que esses ambientes 

possibilitem que os alunos desenvolvam e adquiram o conhecimento 

geométrico de maneira motivada, crítica e criativa visando proporcionar 

um movimento de parceria e de trocas de experiências no ato de aprender, 

que visa ao desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo (PELLI, 

2014). 

 

Reforçando as ideias expostas sobre o assunto, Barbosa (2003) cita os motivos 

pelos quais há a necessidade da inclusão da Modelagem no currículo matemático: 

 Motivação: os alunos sentem-se estimulados para o estudo da Matemática, pois podem 

vislumbrar a aplicabilidade prática dos conteúdos matemáticos na sociedade. 

 Facilitação da aprendizagem: os alunos teriam mais facilidade em compreender as 

ideias, noções e conceitos matemáticos, pois podem conectá-los com outros campos do 

conhecimento. 

 Preparação para utilizar a Matemática em diferentes áreas: os alunos têm a oportunidade 

de desenvolver a capacidade de aplicar a Matemática em diversas situações, auxiliando-

os a verificarem a importância dessa ciência no dia a dia e no mundo do trabalho. 

 Desenvolvimento de habilidades gerais de exploração: os alunos desenvolvem 

habilidades gerais de investigação. 

 Compreensão do papel sociocultural da Matemática: os alunos analisam como a 

Matemática pode ser utilizada nas práticas sociais. 

Nesse contexto, os participantes deste estudo estavam motivados e interessados na 

realização das atividades propostas no AVA, pois puderam verificar a aplicabilidade das 

dimensões crítica e reflexiva da Modelagem ao conectaram as temáticas que estavam 

pesquisando com outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, a educação 

ambiental, por meio do desenvolvimento de habilidades gerais de exploração e 

competências investigativas sobre o tema selecionado. 

É importante ressaltar que os professores da disciplina, a professora-pesquisadora e 

os tutores auxiliaram os participantes deste estudo na realização das atividades propostas 

no AVA, orientando-os e motivando-os constantemente por meio de mensagens enviadas 

nos fóruns de discussão disponibilizados na plataforma Moodle e também com a realização 

de web e videoconferência.  

Em relação ao papel do AVA para a realização dos trabalhos, o participante M1 

afirmou que esse ambiente 
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[...] contribuiu com as possibilidades de troca de conhecimento entre os 

professores, alunos e tutores, auxiliando no desenvolvimento de atitudes e 

competências que nos permitiram sermos críticos em relação ao 

conhecimento acadêmico e à sua aplicação prática no cotidiano.  

 

A elaboração de atividades para o desenvolvimento do processo da modelagem no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem considerou o meio ambiente como um tema de 

relevância social. Diante disso, a participante F3 argumentou que a “maneira como as 

atividades foram distribuídas contribuiu para ocorrer uma fundamentação teórica sobre o 

assunto, a Modelagem, de uma forma mais específica”. 

Essa abordagem conferiu a esse ambiente uma perspectiva integradora e interativa 

e, nesse sentido, a sua organização se estabeleceu em torno de situações-problema 

interessantes que permitiram a leitura, a compreensão, a interação e a integração com a sua 

realidade ambiental por meio do processo da modelagem matemática. Por exemplo, para a 

participante F1, a “utilização da Modelagem como uma proposta pedagógica é muito 

importante, pois traz situações cotidianas para a linguagem matemática, dando sentido aos 

conteúdos estudados pelos alunos, além de desenvolver um espírito investigativo e crítico”.  

Nessa perspectiva, dando prosseguimento a suas argumentações, ela ressalta que 

 

(...) a Modelagem é importante para a educação e para a sociedade. Na 

educação ela é capaz de motivar os alunos a aprenderem a Matemática, 

tornando-os críticos e reflexivos, pois desenvolvem o raciocínio lógico, 

sendo que o conteúdo passa a ter significado e utilidade. Para a 

sociedade, recebemos cidadãos críticos e transformadores da realidade, 

que são conscientes dos problemas do cotidiano e que buscam por 

soluções. 

 

Nesse direcionamento, foram oferecidas as condições para que os participantes 

deste estudo pudessem dialogar com os conteúdos curriculares e analisá-los criticamente 

por meio das discussões proporcionadas nos fóruns, engajando-os em um processo 

educacional relevante e contextualizado. 

A adoção dessas práticas pedagógicas não tradicionais no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem proporcionou a interação social, pois considerou os interesses e as 

motivações desses participantes. Então, o diálogo via fóruns e vídeo e webconferências e a 

característica democrática desse ambiente propiciaram o desenvolvimento de uma 

eficiência sociocrítica durante a evolução do processo de modelagem na plataforma 

Moodle, que colocaram esses participantes no centro do processo de ensino e 

aprendizagem (ROSA; OREY, 2007). 
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Nesse processo de construção do conhecimento, a aprendizagem foi ativa e 

dinâmica, pois os participantes deste estudo organizaram as novas informações com a 

utilização do pensamento crítico, reflexivo e criativo, sendo estimulados por tarefas 

desafiadoras e relevantes, a partir de um tema contextualizado desenvolvido em projetos de 

modelagem, que também envolveu conceitos adquiridos no cotidiano. 

A Modelagem pode ser considerada como um dos caminhos pedagógicos que 

desperta maior interesse, que amplia o conhecimento dos alunos e que os auxilia a 

estruturar a maneira pela qual eles pensam, raciocinam e agem. Essa tendência de ensino 

tem como objetivo desenvolver a formação de alunos críticos, reflexivos e que estejam 

atentos aos diferentes problemas que são enfrentados no cotidiano. 

No entanto, para que esse objetivo seja atingido, existe a necessidade de que os 

alunos estejam inseridos em um ambiente de aprendizagem que facilite a utilização do 

conhecimento matemático que eles previamente adquiriram na escola e na comunidade na 

qual eles estão inseridos (ROSA; OREY, 2012, p. 263).  

Diante disso, as participantes F1 e F3 comentaram que nos ambientes de 

aprendizagem: 

 

[...] garante-se, através da modelagem, um aprendizado contextualizado e 

relevante, um maior interesse dos alunos e motivação para dar sentido aos 

estudos da Matemática com melhores resultados na aprendizagem. Então, 

o entrosamento da turma e a participação ativa dos alunos na investigação 

e na pesquisa possibilitam a conscientização referente a um problema que 

enfrentam em seu dia a dia. Na prática docente, a Modelagem pode 

garantir uma aula produtiva onde o professor assume um papel de 

mediador e os alunos adquirem um papel mais ativo com o 

desenvolvimento de habilidades a partir de experiências vivenciadas em 

seu cotidiano. 

 

A realização de atividades diferenciadas auxiliou na motivação dos participantes 

deste estudo, pois foram desenvolvidas pesquisas, ocorrendo debates e trocas de 

informação entre eles nos fóruns de discussão que ocorreram no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. 

Esse ambiente possibilitou um suporte tecnológico para o desenvolvimento das 

atividades propostas no registro documental, pois permitiu a integração de múltiplas 

mídias, linguagens e recursos, apresentando as informações de maneira organizada, 

desenvolvendo interações entre os participantes, os professores, os tutores e os objetos de 

conhecimento (projetos de modelagem), elaborando e socializando produções para atingir 

os objetivos propostos neste estudo. 
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Para os participantes, a Modelagem os auxiliou na estimulação de ideias novas e na 

utilização de técnicas de experimentação que servem como recursos para um melhor 

entendimento da realidade.  

Nesse sentido, o participante M1 argumentou que a Modelagem auxilia na 

compreensão de um 

  

[...] problema social que pode estar relacionado com os conteúdos 

matemáticos, pois a realidade do aluno pode ser agregada à disciplina 

Matemática para facilitar a interpretação e a compreensão dos diversos 

fenômenos do cotidiano. Assim, é importante compreender o papel da 

Modelagem Matemática para a educação e a sociedade no geral, pois as 

situações-problema do cotidiano podem fornecer a motivação necessária 

para a aprendizagem dos alunos ao garantir um aprendizado significativo 

e contextualizado dos conteúdos matemáticos. 

 

Contudo, para que se possa modificar a prática pedagógica tradicional, os 

professores precisam transformar o espaço educacional com a adoção de uma postura 

interdisciplinar, permitindo o desenvolvimento de habilidades a partir das experiências 

vivenciadas, pois é nas necessidades cotidianas que os alunos podem desenvolver 

capacidades que lhes permitam lidar com a atividade matemática, ao reconhecer os 

problemas que enfrentam no cotidiano, buscando e selecionando informações para a 

tomada de decisões. Dessa maneira, uma tarefa importante das instituições de ensino é 

potencializar essa capacidade, para que a aprendizagem dos alunos possa ocorrer com 

melhores resultados. 



216 
 

CAPÍTULO V 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: PROBLEMATIZANDO A QUESTÃO DE 

INVESTIGAÇÃO 

 

Este capítulo apresenta a resposta para a questão de investigação, bem como as 

considerações finais deste estudo. 

 

5.1 Problemática da Pesquisa 

 

A análise dos dados obtidos pelos instrumentos de coleta possibilitou que a 

professora-pesquisadora respondesse à questão de investigação:  

 

Quais são as contribuições do Ambiente Virtual de Aprendizagem para o 

desenvolvimento das dimensões crítica e reflexiva da Modelagem 

Matemática para alunos de um curso de Licenciatura em Matemática na 

modalidade a distância? 

 

Ressalta-se que a questão de investigação foi respondida, implicitamente, durante o 

desenvolvimento dos Capítulos 3 e 4 desta dissertação. Porém, para que a resposta pudesse 

ser efetivamente determinada, os resultados da análise dos dados foram interpretados com 

a utilização da triangulação dos dados.  

Dessa maneira, os resultados obtidos neste estudo mostraram que existem 

possibilidades da aplicação prática da utilização dos conceitos matemáticos que emergiram 

durante o desenvolvimento do processo da elaboração dos projetos de modelagem, que 

foram apreendidos e desenvolvidos no Ambiente Virtual de Aprendizagem, oportunizando 

o desenvolvimento da criticidade e da reflexão dos participantes desse estudo diante das 

situações-problema relacionadas com o tema da poluição da água e do ar. Esses temas 

foram investigados nos municípios nos quais são oferecidos o curso de Licenciatura em 

Matemática, na modalidade a distância, em uma universidade federal localizada no Estado 

de Minas Gerais. 

Neste estudo, a disciplinas EAD512 – Seminário I: Modelagem Matemática foi 

considerada como uma unidade de investigação (caso) que possibilitou o desenvolvimento 

de uma problemática educacional em seu contexto cotidiano que visava verificar o 
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desenvolvimento de senso crítico e reflexivo dos participantes com a utilização da 

condução de projetos de modelagem matemática. 

Essa abordagem auxiliou a professora-pesquisadora na obtenção de um 

conhecimento amplo e abrangente sobre a problemática deste estudo que possibilitou a 

determinação de uma resposta para a questão de investigação. Nesse sentido, ela também 

verificou as contribuições do Ambiente Virtual de Aprendizagem para o desenvolvimento 

das dimensões crítica e reflexiva da Modelagem Matemática para alunos de um curso de 

Licenciatura em Matemática, na modalidade a distância, por meio da elaboração de 

projetos de modelagem por meio da exploração de temas relacionados com a Educação 

Ambiental. 

 

5.2 Respondendo a Questão de Investigação 

 

Com base no estudo dos referenciais teóricos desse estudo e nos resultados obtidos 

nessa investigação, infere-se que o processo da modelagem matemática desenvolvido no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem pode favorecer o desenvolvimento de suas dimensões 

crítica e reflexiva. Nesse sentido, criou-se um ambiente que potencializou a interação entre 

os participantes desses estudos, os professores e os tutores presenciais e a distância, que 

interagiram com os contextos estudados virtualmente que estavam relacionados com a 

problemática ambiental. Essa abordagem contribuiu para o desenvolvimento dos 

mecanismos de assimilação e evolução do conhecimento matemático e das dimensões 

crítica e reflexiva da Modelagem no Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

A interpretação dos dados mostra que para os participantes desse estudo as 

dimensões crítica e reflexiva da Modelagem Matemática podem ser consideradas como 

uma maneira para combater a aprendizagem tradicional bancária, mecânica, repetitiva e 

automática, pois nesse tipo de aprendizagem não existe uma interação entre as novas 

informações com aquelas previamente adquiridas pelos alunos. 

Dessa maneira, o desenvolvimento dos projetos de modelagem no AVA 

proporcionou a construção do conhecimento matemático de uma maneira contextualizada 

em detrimento de uma aprendizagem mecanicista por meio da qual o conhecimento e os 

conteúdos curriculares são apresentados e discutidos linearmente, impossibilitando os 

alunos de participarem ativamente das transformações sociais. 
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Então, é importante que a prática educativa fomente o aprender a aprender que 

permitirá que os alunos lidem frutiferamente com as mudanças para que possam sobreviver 

na sociedade contemporânea (MOREIRA, 2005). 

Neste estudo, durante o desenvolvimento do processo da modelagem relacionado 

com as questões ambientais, os conteúdos matemáticos surgiram naturalmente, sendo que 

possibilitaram a exploração, compreensão e a análise das situações-problema envolvendo o 

tema da poluição da água e do ar, direcionando os participantes deste estudo para a 

elaboração de questões de investigação que permitiram a utilização de conteúdos 

matemáticos de uma maneira contextualizada, crítica e reflexiva. Nessa perspectiva, a 

junção da Matemática com o meio ambiente por meio da elaboração de modelos 

converteu-se em um processo criativo que possibilitou o intercâmbio entre os problemas 

enfrentados no cotidiano e o processo de modelagem. 

Com relação à compreensão e à análise das consequências da poluição ambiental, a 

interpretação dos resultados obtidos mostrou a preocupação dos participantes deste estudo 

com o meio ambiente, quando entraram em contato com os textos que mostraram a real 

situação em que se encontra o planeta. Então, esses participantes perceberam a importância 

do tema escolhido, relacionado com a poluição da água e do ar, observando que existe a 

necessidade de uma conscientização mundial sobre essa questão.  

Ainda quanto a esse assunto, eles também concluíram que é importante que a 

humanidade modifique as suas atitudes em relação à preservação do meio ambiente para 

evitar a poluição do ar e da água e a degradação ambiental. Por meio das discussões 

desencadeadas nos fóruns, essa abordagem auxiliou esses participantes no 

desenvolvimento de sua criticidade e reflexão com relação aos temas propostos por meio 

das atividades de modelagem propostas na plataforma Moodle. 

Assim, esse Ambiente Virtual de Aprendizagem representou possibilidades de 

realização de experiências cooperativas que envolveram aspectos importantes no processo 

do desenvolvimento do conhecimento dos participantes, dos professores da disciplina, da 

professora-pesquisadora e dos tutores, pois o trabalho com os recursos tecnológicos 

disponibilizados na plataforma Moodle favoreceu a interação e ampliou as oportunidades 

de aprendizagem, possibilitando que esse espaço dinamizasse as práticas pedagógicas 

necessárias para o desenvolvimento das dimensões críticas e reflexivas da Modelagem. 

Essas dimensões auxiliaram os participantes deste estudo no desenvolvimento de 

sua habilidade para se relacionarem os conteúdos matemáticos por meio da elaboração dos 

modelos, bem como dinamizaram e otimizaram a sua interação com a realidade ambiental 
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de sua comunidade. Assim, eles adquiriram uma postura crítica para a tomada de decisões 

com relação à elaboração dos modelos matemáticos e o seu papel na sociedade. 

A aprendizagem no AVA alterou a relação professores, participantes, tutores e a 

dinâmica das aulas, pois os recursos tecnológicos de interação disponibilizados na 

plataforma Moodle, como, por exemplo, os fóruns de discussão e as vídeo e as 

webconferências, potencializaram essa proximidade, auxiliando os participantes a 

compreender a realização das atividades necessárias para o desenvolvimento dos projetos 

de modelagem por meio do esclarecimento de dúvidas disponibilizadas nesse ambiente. É 

importante ressaltar que as interações ocorriam constantemente com a utilização de vários 

recursos tecnológicos disponibilizados no AVA. A convivência nesse ambiente 

possibilitou o desenvolvimento do pensamento colaborativo, criativo, crítico e reflexivo 

dos participantes deste estudo, que interagiram ativamente nas atividades propostas nesse 

ambiente.  

O desenvolvimento dos projetos de modelagem proporcionou que os participantes 

desse estudo refletissem sobre a importância da utilização da Matemática no cotidiano por 

meio da condução de um trabalho investigativo, que oportunizou a aquisição de 

significados para os conteúdos matemáticos no processo de resolução dos modelos 

matemáticos. Nesse sentido, esses participantes puderam refletir sobre o conhecimento 

matemático resultante do processo de aprendizagem baseado na Modelagem, que foi 

desencadeado no próprio contexto ambiental, social e cultural (JACOBINI; 

WODEWOTZKI, 2007). 

A interpretação dos resultados mostra que a elaboração de projetos de modelagem 

matemática contribuiu para a conscientização dos participantes deste estudo por meio de 

uma educação direcionada para a reflexão crítica sobre os problemas ambientais, buscando 

a sua solução.  

Nesse sentido, pode se citar Mayor (1998, p. 46), que salienta que 

 

[...] a educação é a chave do desenvolvimento sustentável, autossuficiente 

– uma educação fornecida a todos os membros da sociedade, segundo 

modalidades novas e com a ajuda de tecnologias novas, de tal maneira 

que cada um se beneficie de chances reais de se instruir ao longo da vida. 

Devemos estar preparados, em todos os países, para remodelar o ensino, 

de forma a promover atitudes e comportamentos que sejam portadores de 

uma cultura da sustentabilidade (MAYOR, 1998, p. 46). 
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Contudo, para a condução do processo de Modelagem foram necessárias algumas 

ações, por parte dos participantes deste estudo, que evidenciaram mudança de atitudes em 

relação à problemática estudada, pois esse processo possibilitou o desenvolvimento de um 

modo crítico e reflexivo de se posicionarem na sociedade. Essas ações se relacionam com 

as discussões realizadas nos fóruns que permitiram a tomada de decisões decorrentes das 

possíveis interpretações do modelo matemático obtido, que transformaram a comunidade 

em que estão inseridos em uma extensão do Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

O AVA possibilitou a aprendizagem de conteúdos matemáticos conectados com 

outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, a Educação Ambiental, por meio da 

qual o conhecimento matemático aprendido foi entendido como um instrumento para a 

compreensão e a possível modificação da realidade. O envolvimento dos participantes com 

a Educação Ambiental por meio da Modelagem contribuiu para a formação de cidadãos 

que podem atuar ativamente na sociedade de maneira participativa e com responsabilidade 

social. 

Esse processo educacional capacitou os participantes deste estudo para a aplicação 

de conhecimentos matemáticos em situações diversas, incluindo as atividades cotidianas 

para analisar e valorizar as informações oriundas de diversas fontes. Essa abordagem 

possibilitou a utilização desse conhecimento para a formação da própria opinião, 

permitindo-lhes o desenvolvimento de expressões críticas e reflexivas sobre os problemas 

enfrentados no cotidiano relacionados com questões ambientais da poluição da água e do 

ar, de habilidades de raciocínio, de resolução de problemas, de comunicação, bem como o 

aprimoramento de sua autonomia como cidadãos. 

Dessa maneira, as dimensões crítica e reflexiva da Modelagem fundamentam-se 

teoricamente na formação de cidadãos ativos na sociedade, questionadores e conscientes 

que utilizam os seus conhecimentos na argumentação e discussão de problemas ambientais 

enfrentados no cotidiano. Por meio da interação e das discussões realizadas no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem, os participantes deste estudo puderam se expressar e confrontar 

as suas experiências e ideias (MORAN, 1998) por meio das pesquisas realizadas referentes 

ao tema escolhido para o trabalho com os projetos de modelagem. 

Logo, a organização desse ambiente em conjunto com os projetos de modelagem 

transcenderam as barreiras da compartimentalização dos conhecimentos matemáticos por 

meio de uma estrutura que privilegiou a integração das diversas áreas do saber, como, por 

exemplo, a Educação Ambiental, pois alterou a concepção linear do currículo. Nesse 
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direcionamento, o AVA adquiriu uma intencionalidade em torno de questões ambientais 

com a utilização da Modelagem para a discussão desses problemas. 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem forneceu os instrumentos tecnológicos que 

auxiliaram os participantes desse estudo na obtenção das informações necessárias para que 

pudessem se posicionar de maneira cidadã, responsável e construtiva na sociedade, pois os 

recursos tecnológicos os auxiliaram no desenvolvimento de suas argumentações. Nesse 

direcionamento, existe a necessidade de que os professores proporcionem mecanismos que 

favoreçam a conquista da cidadania pelos alunos, capacitando-os a se posicionarem de 

maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais (BRASIL, 

1997c). 

A Modelagem Matemática pode auxiliar a alcançar esses objetivos, pois pode ser 

considerada como um ambiente de aprendizagem que é apropriado para providenciar para 

os alunos os mecanismos necessários para a aquisição da capacidade para o 

desenvolvimento da cidadania de uma maneira responsável e crítica (BARBOSA, 2004). 

Essa abordagem possibilitou que os participantes deste estudo problematizassem, 

contextualizassem e investigassem a situação-problema escolhida para elaborar 

questionamentos visando buscar, coletar, selecionar, organizar e manusear as informações 

para refletirem de uma maneira crítica sobre a sua utilização na resolução de problemas 

cotidianos. 

As dimensões crítica e reflexiva da Modelagem desenvolvidas por meio das 

atividades propostas no AVA transformaram esse ambiente em um espaço de discussão 

que promoveu a participação igualitária com a exposição dos pensamentos dos 

participantes desse estudo, que incentivou o respeito pelas ideias dos outros, permitindo 

que observassem como os modelos matemáticos desenvolvidos durante o processo da 

modelagem serviram para auxiliá-los na análise e na tomada de decisões sobre as 

problemáticas estudadas.  

Então, esse ambiente favoreceu o desenvolvimento da reflexão sobre o papel da 

Matemática na sociedade, pois possibilitou que os participantes deste estudo “colocassem 

lentes críticas sobre as aplicações da matemática” (BARBOSA, 2004, p. 3), favorecendo a 

tomada de decisão consciente com relação aos problemas enfrentados no cotidiano.  

Os resultados obtidos também mostram a importância de se contextualizarem os 

conceitos matemáticos com Modelagem por meio da interação dos participantes deste 

estudo no AVA, tornando-o um espaço de cidadania que foi contemplado por meio das 

discussões nos fóruns, das videoconferências e videoaulas. Esse fato reforça que existe a 
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necessidade de que as questões sociais e ambientais precisam estar presentes nos 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem, porque trazem à tona aspectos significativos da 

educação quando os participantes se reconhecem como cidadãos críticos e reflexivos. 

Dessa maneira, os participantes elaboraram os modelos matemáticos de uma 

maneira colaborativa por meio das interações sociais que os engajou em um processo de 

troca de experiências para a discussão de alguns problemas ambientais enfrentados no 

cotidiano. Essa abordagem favoreceu a (re)significação de conteúdos matemáticos com a 

utilização dos recursos pedagógicos disponíveis nessa plataforma para a elaboração dos 

projetos de modelagem matemática. 

Nesse sentido, a Modelagem Matemática contribuiu para a construção de 

conhecimentos matemáticos por meio da investigação, em situações de ensino relacionadas 

com outras áreas do conhecimento relacionadas com a Educação Ambiental, 

proporcionando para os participantes deste estudo a aquisição de domínios 

interdisciplinares de conhecimentos que enfatizaram a importância social da Matemática e 

o desenvolvimento de habilidades de entender e compreender a realidade e os problemas 

enfrentados no cotidiano além de refletir criticamente sobre eles. 

Dessa maneira, as discussões realizadas no AVA foram desencadeadas para o 

desenvolvimento de “métodos que forneçam elementos que desenvolvam potencialidades, 

propiciando ao aluno a capacidade de pensar crítica e independentemente” 

(BIENBEMGUT; HEIN, 2005, p. 9). 

Além de relacionar os tópicos matemáticos com algumas situações-problema 

encontradas no cotidiano, como, por exemplo, a poluição da água e do ar, os resultados 

deste estudo mostraram a necessidade de alertar e mostrar os riscos aos quais a 

humanidade está sendo submetida ao enfrentar o crescente desafio de manter o planeta 

Terra em condições de sobrevivência e de desenvolvimento para as gerações futuras. 

Sob esse ponto de vista, a Educação Ambiental, pode ser entendida como uma 

extensão dos conteúdos matemáticos que são direcionados para a busca da solução dos 

problemas relacionados ao meio ambiente, por meio de enfoques interdisciplinares 

possibilitados pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem e da participação ativa da 

comunidade, pois tem como objetivo buscar soluções para os problemas ambientais 

existentes bem como prevenir problemas futuros por intermédio da conscientização e da 

mudança de postura com relação a esse tema. 

Considerando-se que situações-problema relacionadas com a poluição da água e do 

ar foram escolhidas pelos participantes deste estudo, houve um interesse evidente em 
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analisá-las, motivando-os na busca de sua solução. Essa motivação para solucionar a 

problemática proposta está relacionada com o contexto social do qual foi extraída, 

propiciando, dessa maneira, a relevância da pesquisa realizada. 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem proporcionou novos modos de conhecer a 

realidade e refletir e agir sobre ela, com a utilização de estratégias tecnológicas para 

mediar o processo educativo por meio da elaboração de projetos de Modelagem, pois 

dinamizou a aprendizagem em decorrência dessa prática pedagógica. A inserção dos 

projetos de Modelagem no processo educativo desencadeado no AVA constituiu-se em um 

novo desafio para os participantes, pois originou novos parâmetros de conhecimento a 

partir da utilização de práticas pedagógicas inovadoras por meio da utilização de recursos 

tecnológicos. Nesse sentido, os resultados desse estudo mostram que esses participantes 

desenvolveram a sua autonomia na realização das atividades propostas por meio dessa 

metodologia inovadora. 

Similarmente, esse ambiente constituiu-se em um recurso pedagógico que 

possibilitou que os participantes deste estudo desenvolvessem o seu potencial criativo, 

crítico e reflexivo por meio da interação, das trocas de informações e de saberes que foram 

desencadeados nos fóruns de discussão na plataforma Moodle. Essa abordagem 

possibilitou a constituição de uma rede de tecnologias intelectuais com ênfase na relação 

entre as fases do projeto de modelagem, na maneira com que essas fases se entrelaçaram, 

se complementaram e se modificaram, ampliando e transformando as maneiras de agir e 

pensar (LAURINDO, 2001) desses participantes. 

Uma contribuição do Ambiente Virtual de Aprendizagem para o desenvolvimento 

das dimensões crítica e reflexiva da Modelagem está relacionada com a oportunização aos 

participantes desse estudo da discussão sobre o papel da Matemática e a natureza dos 

modelos matemáticos no meio social com a utilização de recursos tecnológicos 

disponibilizados na plataforma Moodle. 

Assim, essas dimensões possibilitaram que a Matemática fosse percebida como 

uma disciplina humana e dinâmica, porque esse processo conduziu esses participantes ao 

entendimento das temáticas pesquisadas, pois propiciaram a compreensão e o 

entendimento da realidade por meio da verificação, da análise e da interpretação dos 

problemas presentes em seu cotidiano. 

Outra contribuição está relacionada com a configuração desse ambiente em um 

espaço de trocas de saberes, de compartilhamento de dúvidas, de busca de estratégias e 

soluções conjuntas para a elaboração dos modelos matemáticos dos projetos de 
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modelagem. A convivência dos participantes com os professores da disciplina, a professa-

pesquisadora e o tutor a distância nesse ambiente estabeleceu relações de respeito mútuo, 

horizontalizando hierarquias entre os envolvidos o que facilitou o processo de elaboração 

dos projetos de modelagem. 

Também o trabalho desenvolvido no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

possibilitou a valorização da participação e do diálogo permanente entre todos os 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, devido à interação simultânea via 

utilização dos recursos tecnológicos disponibilizados na plataforma Moodle, e essas 

interações no ambiente permitiram que os participantes, professores da disciplina, 

professora-pesquisadora e tutor a distância realizassem trabalhos coletivos, trocando ideias, 

negociando e compartilhando propostas, a fim de atingir objetivos comuns. 

Nesse trabalho, esses profissionais atuaram como mediadores desse processo por 

meio da elaboração de estratégias na plataforma para desafiar e instigar de maneira 

participativa, ativa e criativa os envolvidos no processo de elaboração dos projetos de 

Modelagem. 

 

5.3 Propondo a Modelagem Matemática como um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 

 

Uma das dimensões da Modelagem Matemática consiste em um ambiente de 

aprendizagem por meio do qual os alunos são convidados a indagar e a investigar, por 

meio da Matemática, situações oriundas de outras áreas da realidade (BARBOSA, 2001; 

SKOVSMOSE, 2000). 

Por outro lado, a definição de ambiente virtual está relacionada com o oferecimento 

do processo de ensino e aprendizagem na modalidade a distância, pois esse ambiente é um 

conjunto de recursos disponibilizados na internet, sendo um espaço que permite a 

utilização de instrumentos tecnológicos que possibilitam o acesso a um curso ou a uma 

disciplina por meio da interação entre os alunos, os professores e os tutores presenciais e a 

distância envolvidos no processo de ensino e aprendizagem (BEHAR; PASSERINO; 

BERNARDI, 2007). 

A junção da Modelagem como um ambiente de aprendizagem com o ambiente 

virtual pode proporcionar o desenvolvimento de alunos e futuros professores 

independentes e autônomos para pesquisarem e indagarem as suas questões de 

investigação de uma maneira interativa por meio do compartilhamento de dúvidas e troca 
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de informações nos fóruns de discussão que funcionam como espaços colaborativos entre 

os professores, alunos e tutores. 

Quanto a essa colocação, a participante F1 afirmou que esse ambiente pode ser 

considerado como uma “forma de compartilhamento, pois as ideias são debatidas e 

discutidas por meio da troca de materiais e de sugestões que ocorrem nos fóruns. Tudo isso 

foi importante para o desenvolvimento do trabalho da Modelagem”. Nesse direcionamento, 

a participante F3 destacou que a “utilização de fóruns de discussão facilitou a 

aprendizagem de conteúdos matemáticos durante o desenvolvimento do processo da 

Modelagem”. 

Nessa vertente, apresenta-se a Modelagem como um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem que favorece o desenvolvimento da criticidade e da reflexão dos alunos por 

meio da elaboração de projetos de modelagem para demonstrar a sua aplicabilidade 

pedagógica no estudo das situações-problema enfrentadas no cotidiano, com a utilização 

dos recursos tecnológicos disponibilizados no AVA. 

Esse ambiente viabiliza a reorganização dos conteúdos e a sua vinculação com a 

realidade na qual os alunos estão inseridos, pois refuta o enfoque tradicionalista da 

aprendizagem em Matemática. Assim, o AVA possibilita que os alunos reflitam de 

maneira crítica sobre a importância da Matemática e sobre o papel dos modelos na 

sociedade. Para a participante F2, a Modelagem Matemática pode ser entendida como um 

“ambiente de aprendizagem no qual os alunos são convidados a investigar situações da 

realidade, obtendo uma representação matemática da situação estudada por meio da 

elaboração de modelos matemáticos”. 

Então, com embasamento teórico em Skovsmose (2000) e Barbosa (2001), ressalta-

se que existe a necessidade do desenvolvimento das dimensões crítica e reflexiva da 

Modelagem durante o trabalho pedagógico com os alunos no AVA. Nesse ambiente, os 

alunos são convidados a realizar investigações para que possam indagar situações oriundas 

de outra áreas do conhecimento, obtendo uma representação matemática da situação 

estudada por meio da elaboração de modelos (BARBOSA, 2007). 

Contudo, para que os alunos consigam indagar e investigar essas situações, é 

importante que utilizem os recursos tecnológicos disponibilizados nesse ambiente, a fim de 

que possam entender, compreender, analisar e interpretar os problemas propostos no AVA, 

subsidiando-os na tomada de uma posição crítica e reflexiva em relação ao estudo dos 

fenômenos presentes em seu cotidiano. Então, a Modelagem Matemática pode ser 

considerada como um Ambiente Virtual de Aprendizagem apropriado para oportunizar os 
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alunos quanto à utilização dos recursos tecnológicos que os auxiliem a adquirir as 

capacidades para o desenvolvimento de sua cidadania de maneira responsável e crítica. 

Esse ambiente de aprendizagem pode possibilitar o desenvolvimento de uma visão 

flexível da utilização da Modelagem que está associada à problematização e à 

investigação, bem como ao ato de elaborar questões e buscar, selecionar, organizar, 

manipular e criticar esses problemas e refletir sobre eles (ROSA; OREY, 2016). O AVA 

favorece o desenvolvimento da perspectiva crítica e reflexiva da Modelagem no sentido de 

“colocar lentes críticas sobre as aplicações da matemática” (BARBOSA, 2004, p. 3). 

 

5.3.1 Um exemplo da Modelagem como um Ambiente Virtual de Aprendizagem 

 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem neste estudo, por exemplo, foi organizado 

pelos professores da disciplina e pela professora-pesquisadora, que inicialmente convidou 

os participantes deste estudo a participar das atividades propostas para a elaboração dos 

projetos de modelagem. O envolvimento desses participantes na realização das tarefas foi 

desencadeado de uma maneira ativa, pois estavam interessados nos temas que escolheram 

para serem pesquisados. 

Nesse ambiente, a Modelagem estava relacionada com a investigação de situações-

problema retiradas do cotidiano desses participantes. Essa abordagem possibilitou a 

utilização de conteúdos matemáticos sem procedimentos pré-estabelecidos e com uma 

diversidade de encaminhamentos para a sua resolução. A Matemática que foi explorada 

durante esse processo emergiu à medida que ocorreu a elaboração dos questionamentos de 

pesquisa que direcionaram os participantes para as investigações a serem realizadas sobre a 

temática proposta. 

Esse ambiente de aprendizagem possibilitou as condições necessárias para que os 

participantes fossem estimulados a desenvolver as atividades propostas na plataforma 

Moodle por meio da Modelagem que instigou os participantes desse estudo a investigar 

outras áreas de conhecimento relacionadas com questões ambientais através da 

Matemática. 

Nesse sentido, a Modelagem como um Ambiente Virtual de Aprendizagem 

possibilitou, com a utilização dos recursos tecnológicos disponíveis nesse ambiente, a 

compreensão dos resultados das situações-problema pesquisadas. Esse ambiente permitiu o 

desenvolvimento das dimensões crítica e reflexiva da Modelagem, pois pode ser 

considerado um espaço importante para a contextualização dos conteúdos matemáticos por 
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meio do qual os participantes desse estudo e os recursos tecnológicos se interagiram, 

potencializando a construção de conhecimentos matemáticos por meio do processo de 

modelagem. 

Essa abordagem favoreceu a elaboração dos projetos de modelagem e o 

entendimento de suas dimensões crítica e reflexiva por meio de um processo social e 

ambiental em que os participantes deste estudo se interagiram na e pela cultura ao 

identificarem situações-problema relacionadas com o próprio cotidiano. 

Assim, esse ambiente de aprendizagem pode ser considerado como um campo de 

desafio, de luta, de poder, de crítica e de reflexão, bem como um espaço para a construção 

de saberes e conhecimentos matemáticos que possibilitam o entendimento dos modelos e a 

compreensão do papel da Matemática na sociedade contemporânea. 

 

5.4 Considerações Finais 

 

Na área educacional, é importante o oferecimento de um processo de ensino e 

aprendizagem direcionado para o desenvolvimento das capacidades de comunicação, de 

investigação, de resolução de problemas, de tomada de decisões, de realização de 

inferências, de criação e aperfeiçoamento de conhecimentos, que são necessários para o 

desenvolvimento da cidadania na sociedade contemporânea (BRASIL, 2008). 

Nesse direcionamento, existe a necessidade de que esse processo promova a 

aprendizagem crítica e reflexiva da Matemática por meio do desenvolvimento de 

mecanismos que possibilitem aos alunos conquistarem uma participação ativa na resolução 

dos problemas enfrentados pela sociedade. Assim, o conhecimento matemático se 

apresenta como um instrumento que permite o desencadeamento de discussões sobre a 

determinação de soluções para esses problemas. Então, é fundamental reformular os 

objetivos, rever os conteúdos e buscar metodologias compatíveis com a formação dos 

alunos para a cidadania que é necessária para sua atuação na sociedade moderna.  

Nesse contexto, é importante a adoção de metodologias inovadoras para ensinar 

Matemática, bem como identificar propostas metodológicas e as potencialidades 

pedagógicas para o desenvolvimento da Modelagem Matemática no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. A disponibilização de meios alternativos de aprendizagem, como, por 

exemplo, o desenvolvimento das dimensões crítica e reflexiva da Modelagem nos 

ambientes virtuais, pode ser um dos caminhos a serem percorridos pelos alunos, 
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professores e tutores para que se reconheçam como arquitetos de sua própria prática 

educacional. 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem são espaços que dispõem de condições e 

estratégias organizados para propiciar a construção de conceitos matemáticos por meio das 

dimensões crítica e reflexiva da Modelagem e da interação entre os participantes desse 

processo (professores, alunos e tutores) e os objetos de conhecimento matemático por meio 

da Modelagem.  O AVA distingue-se dos demais ambientes de aprendizagem por 

apresentar uma intencionalidade pedagógica que visa compreender as potencialidades das 

dimensões crítica e reflexiva da Modelagem Matemática a partir das práticas de 

modelagem vivenciadas por um grupo de quatro participantes na plataforma Moodle. 

Pelas interações que foram desencadeadas nesse ambiente, infere-se que o contexto 

local pode ser considerado como um tema gerador para trabalhar conceitos matemáticos, 

aliado com outros campos do conhecimento por meio de problemáticas reais. Nesse 

sentido, o trabalho com os conteúdos matemáticos a partir de situações-problema 

contextualizadas na realidade local instigou os participantes desse estudo para o 

desenvolvimento de questionamentos e estratégias sobre como explorar essas situações-

problema para que pudessem integrá-las à sua prática pedagógica futura, pois essa maneira 

de trabalhar incentiva os alunos a criarem estratégias e atribuírem significado aos 

conteúdos matemáticos. 

Como participantes ativos do trabalho pedagógico, os professores também 

necessitam refletir sobre as lacunas na utilização de situações-problema interessantes para 

os alunos resolverem em Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Essas situações colaboram 

para que os alunos se tornem curiosos, criativos e motivados para a realização de pesquisas 

referentes aos temas matemáticos propostos na plataforma. Essas investigações podem 

tornar o Ambiente Virtual de Aprendizagem em um espaço para propiciar momentos de 

construção de conhecimento matemático, de descoberta, de troca de ideias, de produção de 

significados, de reflexão e de crítica, pois tem como objetivo tratar de questões e assuntos 

diários que tenham como ponto de partida a realidade dos alunos, como, por exemplo, a 

questão ambiental. 

Nesse estudo, a Modelagem Matemática foi entendida como um Ambiente Virtual 

de Aprendizagem por meio do qual os alunos transformaram situações-problema do 

cotidiano em problemas matemáticos por meio da investigação, ação e validação dos 

modelos, trazendo para esse ambiente o cotidiano. Esse ambiente pode favorecer o 

desenvolvimento das dimensões crítica e reflexiva da Modelagem ao utilizar o 
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conhecimento matemático para resolver problemas e compreender os fenômenos que 

ocorrem no cotidiano por meio da interdisciplinaridade com outras áreas do conhecimento, 

como, por exemplo, a Educação Ambiental. 

Apesar de não haver uma única definição de Modelagem, ressalta-se que o 

relacionamento da Matemática com a realidade por meio de sua conexão com o cotidiano 

dos alunos é um ponto em comum entre as suas diversas concepções. Então, o processo da 

modelagem é desencadeado por meio da dinâmica e da reflexão crítica sobre a realidade, 

que resulta em uma ação planejada e consciente. Essa ação pode ocorrer por meio da 

elaboração de modelos, que podem ser considerados como pontos de conexão entre as 

informações captadas pelos indivíduos e sua ação sobre a realidade, possibilitando as 

condições necessárias para a sua análise (ROSA; OREY, 2007). Nesse contexto, a 

Modelagem busca o “desenvolvimento de um pensamento mais crítico e reflexivo no 

estudante” (ALMEIDA; BRITO, 2003, p. 1). 

Dessa maneira, o Ambiente Virtual de Aprendizagem pode facilitar o 

desenvolvimento das dimensões críticas e reflexivas da Modelagem com a investigação de 

um fenômeno enfrentado no cotidiano por meio da elaboração de modelos matemáticos 

que representam a tradução de um problema proveniente de uma situação real. Assim, ao 

lidarem com situações cotidianas, esses participantes trabalharam com informações reais 

que foram obtidas por meio da coleta e interpretação dos dados. Como consequência, esses 

participantes construíram o conhecimento matemático de uma maneira crítica e reflexiva 

com o auxílio dos recursos tecnológicos disponibilizados nesse ambiente. 

Os questionamentos elaborados de maneira crítica e postados no Ambiente Virtual 

de Aprendizagem foram atitudes inerentes à Modelagem, pois transcenderam o processo de 

formulação, compreensão e resolução dos problemas propostos ao integrarem os 

conhecimentos matemáticos por meio da Modelagem de modo reflexivo. Esses 

questionamentos foram desenvolvidos nesse ambiente por meio de pesquisas que visavam 

buscar, selecionar, organizar e manusear as informações para que os participantes deste 

estudo pudessem entender a temática proposta para a sua investigação. 

O desenvolvimento da Modelagem não visou apenas à elaboração dos modelos, 

mas, principalmente, a todo o seu processo de desenvolvimento, bem como à sua análise 

crítica e reflexiva e à sua inserção no contexto sociocultural dos participantes desse estudo. 

Existe a necessidade de que o ensino seja relevante para os alunos para que possam 

entender a sua função na sociedade e a importância do contexto em que estão inseridos, 

propiciando o desenvolvimento de suas capacidades (SAEZ; RIQUARTS, 1996). 
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O trabalho investigativo realizado por meio da Modelagem Matemática no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem motivou os participantes deste estudo a pesquisar 

temas da realidade, estimulando-os a uma participação efetiva no processo de ensino e 

aprendizagem. Esse ambiente foi propício para a construção do conhecimento matemático, 

pois possibilitou a descoberta, a troca de ideias, o estabelecimento de questionamentos, a 

produção de significados e a contextualização, direcionando-os para o desenvolvimento 

das dimensões crítica e reflexiva da Modelagem. Ele é também apropriado para um tipo de 

educação menos conservadora, pois representa um estímulo para as abordagens de ensino 

mais centradas nos alunos (PAIVA, 2001). 

De acordo com esse contexto, o currículo não pode consistir em conteúdos 

matemáticos acabados, obsoletos e descontextualizados, pois, com a utilização dessa 

abordagem curricular, torna-se cada vez mais difícil motivar os alunos para a 

aprendizagem da Matemática, que é uma ciência cristalizada (D’AMBROSIO, 1996). 

Portanto, é importante desvincular a Matemática de um ensino abstrato que está centrado 

nos professores para relacioná-lo com a vida cotidiana para que os alunos possam 

participar da construção de seu próprio conhecimento. 

Espera-se que o envolvimento da Modelagem Matemática com as questões 

ambientais no Ambiente Virtual de Aprendizagem contribua para a formação de alunos 

éticos, criativos, reflexivos e críticos que possam viver em uma sociedade de maneira 

participativa e com responsabilidade social. Assim, esse ambiente foi concebido como um 

espaço de discussão por meio do qual os participantes deste estudo puderam expor as suas 

ideias para refletir, criticar e reformular os modelos elaborados, tornando-os envolvidos 

nas problematizações e discussões realizadas nos fóruns para determinar uma solução para 

a problemática estudada, viabilizando a interação dos conteúdos matemáticos com as 

práticas cotidianas. 

Finalizando, o processo da Modelagem desencadeado no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem é incompatível com o ensino tradicional, pois relacionou o conhecimento 

matemático com os acontecimentos presentes no cotidiano, bem como com outras áreas do 

conhecimento. Por isso, este estudo buscou apresentar o desenvolvimento da Modelagem 

Matemática no Ambiente Virtual de Aprendizagem de uma maneira contextualizada, pois 

um papel importante das instituições educacionais é tratar problemáticas que interferem na 

vida dos alunos e que contribuem para o entendimento e a compreensão de questões 

ambientais que afligem a sociedade. 
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APÊNDICE I 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

Centro de Educação a Distância – CEAD/Ouro Preto 
 

 

 

 

Termo de Autorização 

 

 

Autorizo a aluna Joelma de Fátima Rodrigues Batista Freitas (Orientanda), o Prof. Dr. 

Daniel Clark Orey (Orientador) e o Prof. Dr. Milton Rosa (coorientador) do Mestrado 

Profissional em Educação Matemática do DEMAT/ICEB/UFOP a realizar a pesquisa 

intitulada Uma abordagem crítica e reflexiva da modelagem matemática: trabalhando o 

tema poluição do ar e da água com os alunos de um curso de Matemática a distância de 

uma universidade federal de Minas Gerais, com alunos da Licenciatura em Matemática, na 

disciplina EAD512 – Seminário I: Modelagem Matemática, sob a responsabilidade da 

diretoria da CEAD/Ouro Preto de acordo com as atividades e tarefas previstas no projeto 

de pesquisa. 

 

 

 

 

Ouro Preto, MG, 11 de novembro de 2014. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Diretor do Centro de Educação a Distância – CEAD 
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APÊNDICE II 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

Centro de Educação a Distância – CEAD/Ouro Preto 
 

 

 

 

Termo de Autorização 

 

 

 

Autorizo a aluna Joelma de Fátima Rodrigues Batista Freitas (Orientanda), o Prof. Dr. 

Daniel Clark Orey (Orientador) e o Prof. Dr. Milton Rosa (Coorientador) do Mestrado 

Profissional em Educação Matemática do DEMAT/ICEB/UFOP a realizar a pesquisa 

intitulada Uma abordagem crítica e reflexiva da modelagem matemática: trabalhando o 

tema poluição do ar e da água com os alunos de um curso de Matemática a distância de 

uma universidade federal de Minas Gerais, com alunos de Licenciatura em Matemática, na 

disciplina EAD 512 – Seminário I: Modelagem Matemática, sob a responsabilidade da 

diretoria da CEAD/Ouro Preto de acordo com as atividades e tarefas previstas no projeto 

de pesquisa.    

 

 

 

 

 

 

Ouro Preto – MG, 11 de novembro de 2014. 

 

 

 

_______________________________________________ 

Coordenadora do Curso de Licenciatura em Matemática do CEAD 
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APÊNDICE III 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP 

CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA - CEAD  
 

 

 

 

Termo de Autorização 

 

 

 

Autorizo a aluna Joelma de Fátima Rodrigues Batista Freitas (Orientanda), o Prof. Dr. 

Daniel Clark Orey (Orientador) e o Prof. Dr. Milton Rosa (Coorientador) do Mestrado 

Profissional em Educação Matemática do DEMAT/ICEB/UFOP a realizar a pesquisa 

intitulada Uma abordagem crítica e reflexiva da modelagem matemática: trabalhando o 

tema poluição do ar e da água com alunos de um curso de Matemática a distância de uma 

universidade federal de Minas Gerais, com os alunos da Licenciatura em Matemática, na 

disciplina EAD512 Seminário I: Modelagem Matemática. 

 

 

 

Ouro Preto – MG, 11 de novembro de 2014. 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Professor da EAD512 - Seminário I: Modelagem Matemática 
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APÊNDICE IV 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para os Alunos 

 

Prezado(a) Aluno(a), 

 

Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada Uma Abordagem 

Crítica e Reflexiva da Modelagem Matemática: Trabalhando o Tema Poluição do Ar e da 

Água com os Alunos de um Curso de Licenciatura em Matemática a Distância de uma 

Universidade Federal de Minas Gerais. 

 

 Os objetivos desta pesquisa são: 

 

1. Estudar, por meio da elaboração de modelos matemáticos, a poluição do ar e da 

água que ocorre nos municípios nos quais se encontram localizados os Polos de 

Apoio Presencial de uma universidade federal de Minas Gerais. 

2. Utilizar a dimensão crítica e reflexiva do processo da Modelagem Matemática para 

auxiliar os alunos   durante o processo de elaboração dos modelos, por meio da 

matematização das situações-problema apresentadas. 

3. Identificar as contribuições da dimensão crítica e reflexiva da Modelagem 

Matemática, utilizando o tema poluição da água e do ar, para o ensino e a 

aprendizagem em Matemática. 

 

Informo que a participação nessa pesquisa ocorrerá por meio da realização das atividades 

relacionadas no projeto e também por meio de respostas dadas para dois questionários, 

sendo o primeiro aplicado no início e o segundo aplicado no final da pesquisa, participação 

no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), nas atividades desenvolvidas na plataforma 

Moodle em relação a projetos de Modelagem Matemática e também nos fóruns de 

discussão. A colaboração para o desenvolvimento desta pesquisa é totalmente voluntária, 

pois o(a) aluno(a) pode escolher não responder a qualquer uma das perguntas apresentadas 

no questionário e poderá, a qualquer momento, desistir de participar desse estudo. O(a) 

aluno(a) terá o seu anonimato garantido, pois serão utilizados códigos no lugar dos nomes 

e assim, as informações que você fornecer não serão associadas ao seu nome em nenhum 

documento, relatório e/ou artigo que seja resultante desta pesquisa. 

Informo que V.Sas. terão em mãos uma cópia deste termo e poderão tirar dúvidas, quando 

necessário, juntamente à pesquisadora responsável e ao seu orientador. Todo o material 

utilizado nessa pesquisa, exceto aqueles que forem incinerados durante a sua condução, 

ficarão sob a guarda da Coordenação do Mestrado Profissional em Educação Matemática, 

sob a responsabilidade do professor-orientador Dr. Daniel Clark Orey em sua sala de 

trabalho no CEAD, que será guardado e trancado em arquivo físico de aço apropriado para 

esse fim, tornando-se inacessíveis para os alunos e demais professores. 

Esse material ficará armazenado pelo prazo de cinco anos, quando será incinerado. Esses 

procedimentos garantem a confidencialidade dos dados coletados nesse material durante a 

condução desse estudo. Para esclarecimentos de dúvidas éticas, o endereço para contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFOP) é Campus Universitário Morro do 
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Cruzeiro, Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, sala 29, CEP:35400-000, Ouro Preto – 

MG, Brasil, telefone: (31)3559-1368, e-mail: CEP@propp.ufop.br. 

 

 

 

_______________________________________________ 

Prof
. 
Dr. Daniel Clark Orey 

Prof. Dr. Milton Rosa 

Centro de Educação a Distância – CEAD / UFOP 

Fones: (31) 3559-1915 / e-mail: oreydc@cead.ufiop.br/milton@cead.ufop.br 

 

 

 

Para ser preenchido pelo aluno(a) 

 

Eu, _________________________________________________, quero participar dessa 

pesquisa. 

 

Ouro Preto, MG, 11 de Novembro de 2014. 

 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do(a) aluno(a) 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFOP) 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro – 35.400-000 – Ouro Preto – MG – Brasil 
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APÊNDICE V 

 

Questionário I 

 

Aluno(a): ______________________________________________________________ 

 

Polo de Apoio Presencial: __________________________________________________ 

 

1 – Qual é a sua idade? ____Quanto tempo você ficou sem estudar desde o término do 

Ensino Médio até o início da Licenciatura em Matemática? 

 

2 – Este é o primeiro curso superior que você está cursando? 

a) Sim      b) Não    c) Faço outro curso superior neste momento: ________ 

________________________________________________________________________ 

 

3 – Qual a distância entre a cidade em que você mora e o Polo de Apoio Presencial no qual 

estuda? ____km. Você tem alguma dificuldade para deslocamento? _____   

________________________________________________________________________. 

 

4 – Qual é o seu principal objetivo ao escolher este curso? 

a) Interesse pela área. 

b) Boas condições de trabalho. 

c) Realização profissional. 

d) Falta de   opção. 

Explique a sua resposta: ________________________________________________. 

 

5 – Você gosta de estudar Matemática? _____Explique a sua resposta. _______________. 

 

Especificar os conteúdos da disciplina Matemática que você mais gostou de estudar no 

Ensino Fundamental e no Médio. _____________________________________________. 

Explicar a sua resposta. _____________________________________________________. 

 

6 – Quando você estudou os conteúdos de Matemática, realizou alguma atividade 

exploratória em sala de aula? _________Explique a sua resposta. ___.  

Quando você estudou os conteúdos de Matemática, realizou alguma atividade extraclasse? 

_________________________. Explique a sua resposta. ________. 

 

7 – Explique o que é Modelagem Matemática. __________________________. Como a 

Modelagem Matemática pode auxiliar no desenvolvimento da criticidade e da reflexão dos 

alunos. 

_______________________________________________________________________. 

 

8 – Explique se tem facilidade para resolver problemas matemáticos. ______   

_______________________________________________________________________. 

 

9 – Explique o que você entende por aprendizagem significativa dos conteúdos 

matemáticos. _________________________________________________________. Dê 

um exemplo. ____________________________________________________________. 
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10 – Explique o que   entende por aprendizagem contextualizada dos conteúdos 

matemáticos. ____________________________________________________________. 

Dê um exemplo. _________________________________________________________. 

 

11 – Para você a aprendizagem em Matemática auxilia no desenvolvimento da criticidade e 

da reflexão dos alunos? _________________________________. Explique a sua resposta. 

________________________________________________________________________. 

 

12 – Para você a aprendizagem em Matemática deve estar relacionada com problemas 

enfrentados no cotidiano? _________. Explique a sua resposta. ____________________. 

 

13 – Com que frequência assiste a jornais ou lê fontes informativas? Quais? 

_______________________________________________________________________. 

Explique como essas informações podem estar relacionadas com os conteúdos 

matemáticos aprendidos em sala de aula. _____________________________________. 

 

14 – Existe preocupação mundial em relação à degradação do meio ambiente, 

principalmente a relacionada com a poluição do ar e da água? 

_______________________. Como e onde você obteve essa informação? 

___________________________________. 

 

15 – Pode-se fazer algo para reduzir a degradação do meio ambiente? 

_________________. 

Especificar______________________________________________________________. 

 

16 – Explique como as ferramentas disponibilizadas no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) podem facilitar a mediação dos conteúdos a serem ensinados em 

Matemática. 

________________________________________________________________________. 
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APÊNDICE VI 

 

Questionário II 

 

Aluno(a): _______________________________________________________________. 

 

Polo: ___________________________________________________________________. 

 

 

1 – Qual é a sua opinião sobre a disciplina EAD512 (Seminário I – Modelagem 

Matemática)?   ____________________________________________________.  

 

2 – Explique o que você entende por Modelagem Matemática. ____________________.  

 

3 – Explique como a Modelagem o auxiliou   no desenvolvimento da criticidade e reflexão 

sobre os problemas estudados em seu Projeto de Pesquisa. 

__________________________. 

 

4 – Explique como a Modelagem Matemática o auxiliou no processo de resolução de 

problemas. _____________________________________________________________.  

 

5 – Explique, usando exemplo, se a Modelagem Matemática o auxiliou   na aprendizagem 

significativa dos conteúdos matemáticos. ______________________________________.   

 

6 – Explique, usando exemplo, como a Modelagem Matemática o auxiliou   na 

aprendizagem contextualizada dos conteúdos matemáticos. 

__________________________________________.   

 

7 – Explique, dando exemplos, se o processo da Modelagem Matemática está relacionado 

com os problemas enfrentados no cotidiano. _________________________________ 

 

8 – Existe   preocupação mundial em relação à degradação do meio ambiente, 

principalmente a relacionada com a poluição do ar e da água. _______________________. 

Explique como a Modelagem Matemática pode auxiliar na resolução desses problemas 

ambientais. _____________________________________________________________. 

 

9 – Explique se as ferramentas disponibilizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA) facilitam a mediação do desenvolvimento dos projetos de Modelagem Matemática. 

____________________________________________________________. 

 

10 – Explique, usando exemplos, como a Modelagem Matemática pode auxiliar na 

resolução de outros tipos de problemas enfrentados em sua comunidade. 

________________________________________________________________________. 
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APÊNDICE VII 

Roteiro para a Elaboração do Projeto de Modelagem Matemática 

 

Para a condução do Projeto de Modelagem Matemática, os alunos formarão grupos 

de 3 (três) para a elaboração dos modelos relacionados com o tema poluição da água ou 

poluição do ar. 

Para que os alunos possam utilizar o processo da Modelagem Matemática como 

metodologia de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), existem três fases: 

 

Face Inicial: Preparação da Modelagem Matemática                          

 

O professor da disciplina, a professora-pesquisadora e o(a) tutor(a) a distância se 

reúnem com os alunos para explicar a dinâmica do processo. O professor da disciplina 

apresenta o tema poluição do ar e a poluição da água para os alunos investigarem. Os 

alunos escolhem a problemática a ser estudada. Os alunos coletam os dados, sendo que o 

professor da disciplina e a professora-pesquisadora orientam a formulação do problema 

inicial. A seguir, a condução das tarefas fica a cargo dos alunos. 

Por exemplo, os professores convidam os alunos para responder: Como está a 

poluição no trânsito na cidade do Polo de Apoio Presencial no qual você estuda? Como 

está a poluição da água na cidade do Polo de Apoio Presencial onde você estuda? Nessa 

experiência com a Modelagem Matemática, como os alunos não dispõem de muitas 

informações para desenvolver a tarefa, existe a necessidade de que busquem e coletem os 

dados em certas fontes, como museus, Internet, indústrias, prefeitura, etc. 

 

Fase intermediária: Desenvolvimento da Modelagem Matemática e Elaboração de 

Modelos 

Os grupos de alunos entregam para os professores a situação-problema que 

pretendem resolver com relação aos temas da poluição da água ou da poluição do ar. Os 

alunos também informam aos professores sobre como será realizada a pesquisa que 

pretendem abordar em relação ao tema escolhido. Existe a necessidade da indicação das 

referências bibliográficas e das fontes de dados utilizados para a realização da pesquisa. Os 

alunos devem coletar as informações necessárias e os dados estatísticos sobre o tema 

escolhido. É importante que os alunos visitem faculdades, universidades, empresas, 
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museus, órgãos públicos, escritórios, cooperativas, e outras entidades para colher 

informações específicas sobre o tema. 

Nesta fase, a realização de entrevistas com profissionais de diversas áreas do 

conhecimento, bem como com representantes da comunidade que se relacionam com o 

tema abordado é de fundamental importância. Por outro lado, os alunos   anotam as ideias 

principais na leitura do material indicado para conhecer o tema. Posteriormente, os alunos 

submetem os textos ou os capítulos à análise dos professores e também verificam as 

citações e as referências bibliográficas para revisar o texto final e elaborar o relatório final. 

Os professores atuam como facilitadores do processo por meio de discussões 

realizadas nos fóruns e também com a condução de webconferências e videoconferências. 

Essa abordagem tem como objetivo auxiliar os alunos a formular, resolver e analisar os 

modelos matemáticos elaborados, conferir as tabelas e gráficos e revisar os modelos 

matemáticos. Os professores também orientam os alunos para se comunicarem 

corretamente, posicionando-se com firmeza para apresentar o relatório final do projeto.  

 

Fase Final: Apresentação da Modelagem Matemática e Entrega do Relatório Final 

Nesta fase, os grupos de alunos apresentam o tema, entregam o relatório final e 

apresentam a ficha de autoavaliação. Por outro lado, os professores elaboram um relatório, 

especificando o desenvolvimento da metodologia da Modelagem Matemática e as 

dificuldades encontradas pelos alunos para verificar se os objetivos propostos durante o 

processo foram alcançados. 
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APÊNDICE VIII 

 

Roteiro para a Elaboração do Diário de Campo 

 

 

1 – Verificação e anotação das principais dificuldades dos participantes do estudo 

relacionadas com o desenvolvimento dos projetos de Modelagem Matemática. 

 

2 – Observação da elaboração dos projetos de Modelagem Matemática desenvolvidos na 

plataforma Moodle.  

 

3 – Observação dos participantes deste estudo nos fóruns de discussão. 

 

4 – Levantamento e anotação das possíveis dificuldades com relação ao ensino e à 

aprendizagem de conteúdos matemáticos no desenvolvimento dos projetos de modelagem.  

 

5 – Observações dos participantes desse estudo no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

com relação às atividades desenvolvidas na condução do projeto de modelagem 

Matemática. 

 

6 – Observação e anotação da participação dos participantes nos grupos de trabalho por 

meio de web e videoconferências. 

 

7 – Levantamento, anotação e observação das principais dificuldades dos participantes 

desse estudo relacionados ao tema da pesquisa.  

 

8 – Observação quanto à aceitação da utilização da metodologia proposta direcionada para 

os conteúdos relacionados nos projetos de modelagem.  

 

 

 

 

 


