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RESUMO 

 

 

 
O presente trabalho apresenta uma pesquisa que aborda a prática de Modelagem 

Matemática, concebida numa perspectiva de Educação Matemática socio-construtivista-

interacionista. Inicialmente, apresentamos algumas concepções de Modelagem 

Matemática, destacando algumas considerações para a sala de aula de Matemática e a 

perspectiva de Modelagem de Burak, principal referencial teórico-bibliográfico de nossa 

pesquisa. Nossa metodologia de pesquisa qualitativa contempla a elaboração e o 

desenvolvimento de Atividades de Modelagem Matemática relacionadas a dois temas 

escolhidos pelos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública do 

interior de Minas Gerais, participantes da pesquisa de campo: A Planta Baixa de uma Casa 

e A Escola Estadual “Napoleão Reis”. As Considerações Finais do nosso trabalho apontam 

que o desenvolvimento de Atividades de Modelagem Matemática contribui para o repensar 

de um ensino voltado para uma aprendizagem diferenciada, motivadora, situada, 

interessante e com significados reais para os estudantes, além de fomentar nesses 

estudantes uma formação integral em seus aspectos sociais, culturais, críticos e relacionais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Modelagem Matemática. Ensino Fundamental. Educação 

Matemática. Perspectiva sócio-construtivista-interacionista. 
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ABSTRACT 

 

 

The present work presents a research that addresses the modeling mathematical practice, 

conceived in a mathematical education socio-constructivist-interactionist perspective. 

Initially, we presented some conceptions of the modeling mathematical, highlighting some 

considerations for the mathematics classroom and the modeling Burak perspective, which 

is the main theoretical and bibliography reference about our research. Our methodology 

consist in a qualitative research and includes the development activities of the modeling 

mathematical related to two subjects chosen by the students from the 9th grade of the basic 

education from a public school in the interior in Minas Gerais, participants of the field 

research: The floor plan of a house and Escola Estadual Napoleão Reis. The final remarks 

about our research show the development of the modeling mathematical contributes to the 

rethink about the way of teaching towards a differential learning, motivated, interesting  

and with a real meaning to the students, besides fomenting these students comprehensive 

training in their social, cultural, critical and relational aspects. 

 

 

KEYWORDS: Modeling Mathematical. Basic Education. Mathematical Education. Socio - 

constructivist-interactionist perspective. 
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Capítulo 1 

 

ENCONTRANDO  

A MODELAGEM MATEMÁTICA 

 

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

renova saberes.” 

Dario Fiorentini e Sérgio Lorenzato 

 

1.1. Um pouco da minha história 

 

Desde o início de minha vida como estudante, tive sempre muita aptidão para a 

Matemática e me destacava pelo interesse e pela facilidade com que resolvia as atividades 

propostas. Fui estimulado pelos meus professores do ensino fundamental e médio a 

prosseguir meus estudos, cursando alguma área que tivesse ênfase na Matemática. Passei a 

perceber que isso realmente me realizava, mas por fazer parte de uma família numerosa e 

sem boas condições financeiras, a princípio, mesmo com muita disposição, não tive a 

oportunidade de realizar esse sonho.  

Eis que, no final de 1991, ainda sem habilitação específica, ministrava aulas de 

Matemática numa escola estadual do interior de Minas Gerais e tive a oportunidade de 

participar de um processo seletivo para professores ainda sem licenciatura, que atuavam no 

ensino público. O curso oferecido foi o de Ciências e realizado, a título emergencial, em 

nove módulos, nos meses de janeiro, julho e dezembro de cada ano. Era patrocinado pela 

Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais em convênio com a Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais. Felizmente fui aprovado e pude realizar este Curso 

de Ciências, o qual me deu a habilitação para ministrar aulas de Matemática e Ciências no 

Ensino Fundamental.  

Esse curso foi um excelente fomento para minha carreira profissional, mas eu 

ainda queria conhecimentos melhores e mais profundos para que pudessem ser utilizados 

na minha prática diária de professor, tentando tornar minhas aulas mais prazerosas e, 

consequentemente, levando meus alunos a uma efetiva aprendizagem dos conteúdos 

estudados. 



14 

 

Paralelamente às minhas atividades de professor de uma escola pública, onde 

ministrava aulas de Ciências e de Matemática no Ensino Fundamental e Médio, cursei 

também a Licenciatura Plena e a Especialização, ambas em Matemática. E, mais tarde, tive 

a oportunidade de também cursar a especialização em Psicopedagogia. Esses cursos 

ampliaram de forma significativa os meus horizontes e me trouxeram algo importante e de 

grande utilidade para o meu cotidiano de professor, melhorando consideravelmente a 

minha vida profissional. 

Com eles, novas portas se abriram e com elas surgiram novas oportunidades de 

emprego. Passei a exercer minha profissão de professor em faculdades particulares. 

Primeiramente trabalhei ministrando aulas de Matemática e Metodologia da Matemática 

para alunos do curso de Normal Superior. E depois, tive a oportunidade de trabalhar numa 

Universidade Virtual, onde fui tutor presencial em diversos cursos superiores, sempre 

orientando aulas de matemática e/ou matérias afins. 

 Atualmente, sou professor de uma escola estadual da cidade de Lamim – MG, na 

qual ministro aulas em 2 (dois) cargos de Professor de Matemática dos Ensinos 

Fundamental e Médio. Entretanto, em minha prática profissional pude perceber que, 

mesmo com minha dedicação, ainda assim meus estudos não me trouxeram aquela 

bagagem extremamente suficiente para lidar com os problemas do dia a dia na sala de aula 

e que algo novo teria de ser buscado para suprir essas necessidades. Foi um momento 

bastante infrutífero, pois na minha constante procura pouco ou quase nada eu conseguia 

para enriquecer minhas aulas. Encontrei algum respaldo em Reis (2008), ao afirmar que o 

ensino da Matemática nas escolas e universidades: 

 

[...] tem relegado a natureza problematizadora e aplicada da Matemática a 

um patamar quase que exclusivamente composto por pesquisas 

acadêmicas, as quais acabam restritas a cursos específicos de pós-

graduação e, com isso, não chegam a nossas salas de aula, não afetam 

nossos alunos. (REIS, 2008, p. 2) 

 

Mas, não desanimei de realizar os meus propósitos. Assim, eu passei a buscar 

alguma coisa que me auxiliasse e que tornasse minhas aulas mais prazerosas e que 

levassem meus alunos a uma aprendizagem mais eficiente dos conteúdos estudados. 

Baseado no pensamento do filósofo Sócrates “só sei que nada sei” sinto que, mesmo já 

tendo alguns cursos e mais de vinte anos de experiências como professor de Matemática, 

ainda tenho muito a aprender sobre Educação Matemática. Tenho muitas inquietudes em 

relação ao ensino de Matemática e sinto que é necessário se pesquisar sobre ele.  
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Por isso, reiniciei uma fase de busca desse algo que eu almejava e, tive a 

oportunidade de me matricular, como aluno especial, na disciplina eletiva “A História da 

Matemática e seu potencial no ensino-aprendizagem”, oferecida no 1º semestre de 2011, 

pelo Mestrado Profissional em Educação Matemática da Universidade Federal de Ouro 

Preto – UFOP. Foi uma experiência importante e enriquecedora para meu desenvolvimento 

profissional.  

Aprendi muito, mas mesmo assim, continuava almejando alguma coisa que 

pudesse satisfazer meus anseios e minhas expectativas. E nesta expectativa, conhecer 

novos temas e novas pessoas e, ao presenciar a defesa de duas dissertações, deparei-me 

com assuntos relacionados à...“Modelagem Matemática” ... O que é? Para que serve?  

Essas questões me motivaram muito a ler e estudar sobre o assunto. A cada nova 

leitura eu pude perceber que essa temática poderia ser um caminho, um ótimo caminho 

para me auxiliar a tornar minhas aulas diferenciadas e que os meus alunos fossem mais 

motivados a participar e, com isso, alcançarem uma aprendizagem mais efetiva. Percebi 

que era um assunto que já tinha muitas pesquisas concretizadas e outras tantas em 

andamento. 

Para me inteirar um pouco mais sobre esse assunto, matriculei-me, também como 

aluno especial, e cursei a disciplina eletiva “Modelos e Modelagem Matemática”, oferecida 

no 2º semestre de 2011 no Mestrado Profissional em Educação Matemática da 

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP. Foi um momento bastante gratificante, no 

qual pude participar de algumas atividades relacionadas com a Modelagem Matemática. 

Percebi que, realmente, a Modelagem Matemática era aquele “algo” que eu realmente 

buscava.  

 Isso me deixou extremamente motivado para concretizar o meu maior sonho: 

cursar um Mestrado em Educação Matemática, pois só assim alcançaria uma melhor 

bagagem para repensar minha prática pedagógica e assim despertar nos meus alunos um 

maior interesse pela disciplina.  Era a oportunidade que teria de adquirir novos 

conhecimentos que facilitariam a minha missão de educador.  

Levado por esses anseios, em outubro de 2011, então participei do processo seletivo 

do Mestrado Profissional em Educação Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto 

- UFOP. Obtive êxito, pois fui aprovado e selecionado para desenvolver um projeto dentro 

da Linha de Pesquisa 1 - Educação Matemática Superior, Informática Educacional e 

Modelagem Matemática.  Era o sonho começando a ser concretizado com o início do 

Mestrado em março de 2012, onde vi renovadas as expectativas para realizá-lo. 
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Atualmente, faço parte do Grupo de Estudos e Pesquisa em Modelagem 

Matemática no Âmbito Educacional – GEPMMAE / UFOP, que é um grupo de estudos e 

pesquisas dentro do Programa de Pós Graduação em Educação Matemática da 

Universidade Federal de Ouro Preto. Este grupo foi criado em abril de 2011, por 

professores-pesquisadores da UFOP e por estudantes do curso de Mestrado interessados 

em pesquisar a Modelagem Matemática. 

 

1.2. Iniciando a discussão   

 

Vários são os conteúdos matemáticos que denotam as problemáticas no processo 

de ensino para a aprendizagem da Matemática. Julgamos necessário que eles sejam 

analisados de uma maneira especial e cuidadosa, para que possam advir ações renovadoras 

que possibilitem a ultrapassagem das barreiras que se tornam empecilhos na aprendizagem 

da Matemática. Não podemos ficar passivos diante de algumas práticas pedagógicas 

obsoletas que poucas contribuições trazem para a aprendizagem. Que possamos ter êxito 

na busca de uma metodologia de ensino que favoreça nossos alunos a interessarem mais 

pela Matemática e a compreendê-la mais significativamente. 

A seguir, trazemos uma retrospectiva histórica de alguns campos matemáticos 

tradicionalmente estudados no Ensino Fundamental que podem ser férteis à formulação e 

resolução de questões / situações-problema. Também apresentamos algumas reflexões na 

perspectiva de seu trabalho em sala de aula. 

 

1.2.1. Álgebra 

 

 A Álgebra é um ramo da Matemática muito em evidência nos dias atuais e tem 

como objeto de estudo as generalizações dos conceitos e operações de aritmética, usando 

como recursos as incógnitas. Ressaltamos que a primeira preocupação da Álgebra foi com 

as equações, mas atualmente esse campo é utilizado em diversas áreas da Matemática, 

sendo aplicado desde situações consideradas elementares até em outras mais complexas, 

como as estruturas algébricas tais como grupos, anéis e corpos, dentre outros. 

 Os primeiros registros sobre Álgebra são encontrados no papiro de Rhind, datado 

de 1650 a.C., no qual é a mostrada a solução de um número expressivo de problemas de 

aritmética e de diversos outros conteúdos matemáticos (BOYER, 1974).  
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Atualmente, vivemos o chamado “algebrismo”, onde a Álgebra parece ser uma 

ferramenta muito utilizada para solucionar um grande número de situações matemáticas. 

Ainda assim, o ensino da Matemática, utilizando como recurso a Álgebra, não conseguiu 

sanar inúmeras dificuldades enfrentadas pelos alunos e isso pode ser relacionado à maneira 

como ela está sendo ensinada. As ideias de Bonadinam (2007) corroboram essa observação 

ao relatar que: 

 

É possível que muitas das dificuldades que os alunos encontram na 

aprendizagem da álgebra elementar sejam resultado de ensinarmos 

apenas procedimentos e regras, limitando sua capacidade de compreender 

os conceitos, as representações e as atividades que são importantes neste 

domínio do conhecimento. Enfatizamos os procedimentos em detrimento 

ao significado, e isso muitas vezes em demasia. (BONADINAM, 2007, p. 

22) 

 

Julgamos ser necessário, então, um repensar sobre novas possibilidades de se 

trabalhar o conteúdo algébrico de tal maneira que a ênfase nos procedimental não acarrete 

um ensino sem significação para os alunos.  

 

1.2.1.1. Funções 

 

Em nossa prática pedagógica, vivenciamos que um dos temas que mais gera 

polêmicas e que causa certa dificuldade a uma parte dos alunos é o estudo de Funções. 

Sabemos que a noção de função foi-se construindo e evoluindo ao longo de vários séculos 

e que algo tem quer ser feito para que o aluno compreenda melhor esse conteúdo.  

O estudo de função não é restrito apenas aos interesses da Matemática: as funções 

fazem parte do nosso cotidiano e estão presentes na realização das coisas mais elementares 

que fazemos. Nem sempre os alunos percebem que estamos em contato com as funções a 

todo o momento, por exemplo: quando assistimos ou lemos um jornal, muitas vezes nos 

deparamos com um gráfico, que nada mais é que uma relação, uma comparação de duas 

grandezas ou até mesmo uma função representada graficamente.  

É necessário ser feito alguma coisa para mudar essa situação e, 

consequentemente, minimizar essas dificuldades encontradas no estudo de funções. 

Acreditamos que a Modelagem Matemática, articulada com outras metodologias, poderá 

ser uma eficiente ferramenta nesse sentido, como afirmam Bueno e Reis (2007), ao 

analisarem as propostas curriculares: 
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[...] o projeto pedagógico para a Matemática deve ser elaborado de forma 

articulada com as outras disciplinas e, sempre que possível, ressaltar a 

relação entre os conceitos abstratos com as suas aplicações concretas 

tanto na aula de Matemática quanto na disciplina em que está sendo 

utilizada. Compactuando com esta idéia, a Modelagem Matemática é 

justificada dentro da proposta curricular porque oferece amplo espaço 

para investigação e análise de problemas que transitam por vários campos 

do conhecimento, como mecânica, economia, biologia, crescimento 

populacional, agricultura, setor industrial, saúde, engenharia, construção 

civil, área comercial, etc. (BUENO e REIS, 2007, p. 2) 

 

O conceito de Função é, certamente, um dos temas de grande importância no ensino 

devido, em parte, ao fato de ser amplamente utilizado em diversas áreas do conhecimento. 

Observamos que desde muito cedo ele acompanha a trajetória do aluno, procurando 

explicar ou modelar diversos fenômenos que o rodeia. Assim, por exemplo, no Ensino 

Infantil a criança começa a estabelecer correspondência entre conjuntos de certos objetos. 

Já nos Ensinos Fundamental e Médio, o assunto é abordado de forma mais sistematizada. 

Nesse momento, as funções de 1
o
 grau, geralmente, constituem o ponto de partida para o 

desenvolvimento do tema, como temos visto em vários livros didáticos. Contudo, essa 

amplidão e precocidade não têm sido suficientes para garantir a aprendizagem.  

A Modelagem pode representar, então, uma alternativa interessante para o ensino 

de funções, como destaca o Projeto Escolas-Referência da Secretaria de Educação do 

Estado de Minas Gerais (SEEMG, 2004, p. 30): “As funções elementares associadas à 

modelagem possuem um papel importante na conexão com outras disciplinas da natureza 

de Ciências da Natureza e mesmo com outras áreas, adquirindo um caráter estruturador e 

integrado”. 

 

1.2.1.2. Porcentagem 

 

Outra temática muito evidente no dia a dia do aluno é a porcentagem. Trata-se de 

uma ferramenta matemática utilizada desde a época dos romanos e bastante aplicada e 

vivenciada em jornais impressos, em telejornais, em pesquisas estatísticas, em compras e 

vendas de mercadorias, em cálculos da mesada e em muitas outras situações assistidas ou 

vivenciadas pelo aluno. Tem, também, grande utilidade no mercado financeiro, pois é 

sempre evidenciada para capitalizar empréstimos e aplicações, expressar índices 

inflacionários e deflacionários, descontos, aumentos, taxas de juros, dentre outros. É 
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imprescindível no campo da Estatística no tocante à participação ativa na elaboração das 

tabelas e na apresentação de dados comparativos e organizacionais. 

Por isso, julgamos necessário trabalhá-la de uma maneira peculiar que leve os 

alunos a compreender a ideia de porcentagem, pois esse é um tema intrinsecamente 

relacionado com a vida de qualquer cidadão. Afinal, em todo momento, podemos deparar 

com situações que envolvam a porcentagem, seja numa compra ou na venda de um 

determinado produto ou serviço. O aluno que não adquirir habilidades suficientes para 

lidar com a porcentagem estará sujeito a conviver com algumas situações futuras que 

podem lhe trazer alguns aborrecimentos e, consequentemente, prejuízos financeiros. 

Concordamos com Bastos (2007) quando diz:  

 

Não corremos o risco de afirmar que, atualmente, algumas pessoas, por 

não possuírem noções que permitam compreender algumas transações 

comerciais e bancárias, não conseguem adquirir um bem durável ou 

adquirem estes bens com juros exorbitantes. (BASTOS, 2007, p. 16) 

 

 Em nossa prática em sala de aula percebemos que os alunos ainda apresentam 

muitas dificuldades em relação à porcentagem. Acreditamos que esse conteúdo está sendo 

ensinado na escola de maneira mecânica e, muitas vezes, sem a devida contextualização. 

Ainda existem muitos obstáculos no ensino desse conteúdo e uma das formas para o aluno 

entendê-lo com mais facilidade é a utilização de exemplos que envolvam situações 

cotidianas práticas. Encontramos respaldo em Castro Filho (1995) ao defender que:  

 

Assim, é possível argumentar que o fraco desempenho dos alunos em 

problemas que envolvem porcentagem esteja relacionado ao ensino 

puramente formal que é dado pela escola. É necessário, portanto, 

conhecer melhor como os alunos lidam com problemas de porcentagens. 

(CASTRO FILHO, 1995, p. 1) 

 

 

 Assim, acreditamos ser necessária uma reflexão mais expressiva em relação ao 

ensino de porcentagem. Que os professores possam se conscientizar da importância desse 

conteúdo para a vida cotidiana dos alunos e, com isso, passem a ensiná-lo de uma maneira 

mais vinculada à realidade e busquem aproveitar todos os conhecimentos prévios que os 

alunos já possuem na sua bagagem.  
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1.2.1.3. Equações 

 

 No papiro de Rhind, datado de 1650 a.C., também se encontram os primeiros 

registros sobre equações (BOYER, 1974). São representadas por expressões algébricas e 

uma igualdade. 

 Esse conteúdo ainda causa algum aborrecimento a uma parcela dos alunos, os quais 

apresentam muitas dificuldades em problemas que exigem sua montagem e resolução. 

Ribeiro (2007, p. 26) descreve que, na trajetória de sua pesquisa, pode observar que boa 

parte dos alunos obtivera um resultado pouco expressivo no momento em que lidavam com 

questões relacionadas a equações, tanto em situações contextualizadas que envolviam o 

equacionamento de problemas verbais quanto em situações não contextualizadas, onde as 

equações são dadas e o aluno aplica os procedimentos de resolução. O autor apresenta uma 

conclusão considerada bastante importante:  

  

[...] refere-se ao fato de que os alunos, por não reconhecerem a estrutura 

interna da equação, apresentam dificuldades em utilizar esse 

conhecimento matemático para resolver problemas, bem como, raramente 

são capazes de resolver equações não triviais. (RIBEIRO, 2007, p. 26)  

 

Com isso podemos perceber que ainda há a necessidade de se pesquisar o ensino de 

equações, para que os alunos possam relacioná-las a situações-problema apresentadas no 

dia a dia.   

 

1.2.1.4. Proporções  

 

 As proporções possuem uma enorme aplicabilidade em situações que trabalham 

com informações comparativas, em especial, nas regras de três simples e compostas. É um 

tema de expressiva relevância, pois tem grande aplicabilidade tanto na Matemática quanto 

em outras disciplinas e, por isso, é necessário que os alunos tenham oportunidades 

suficientes para trabalhá-la. Silva (2008) observa que: 

 

[...] o conteúdo de proporção é um tema de recorrente discussão por 

educadores matemáticos em função do seu grau de importância e 

aplicabilidade tanto em conteúdos escolares matemáticos como em outras 

disciplinas, bem como nas atividades do cotidiano. (SILVA, 2008, p. 29) 
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 Sabemos que a aprendizagem em Matemática tem fortes ligações com a 

compreensão e que esta só será possível a partir do momento em que o aluno passe a 

perceber o significado dos conteúdos estudados e sua importância para o seu cotidiano. Por 

isso, julgamos que o tema proporções não pode ser abordado tendo os compartimentos 

estanques como alternativa. É necessário que essas práticas sejam substituídas por outras 

que possibilitem ao aluno uma conexão mais explícita do conteúdo estudado e a sua 

utilização nos diversos momentos de sua vivência diária. Silva (2008, p. 184) nos mostra 

que não é aconselhável ensinar o conteúdo de proporções somente por meio do algoritmo da regra 

de três. É necessário buscar alternativas para “ensinar o aluno a pensar sobre formas alternativas de 

resolver um problema de modo que ele consiga aproveitar conhecimentos que já possui e construir 

novos conhecimentos”.  

 

1.2.2. Geometria 

 

 Vivenciamos que a Geometria tem presença constante no dia a dia de nossos alunos 

e, por isso, merece uma atenção especial e deve ser trabalhada de maneira contextualizada 

para assim, contribuir de forma expressiva com o entendimento e aprendizado do aluno. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1999) nos trazem informações peculiares sobre esse 

conteúdo ao dizer que:  

 

A Geometria é um campo fértil para se trabalhar com situações-problema 

e é um tema pelo qual os alunos costumam se interessar naturalmente. O 

trabalho com noções geométricas contribui para a aprendizagem de 

números e medidas, pois estimula a criança a observar, perceber 

semelhanças e diferenças, identificar regularidades e vice-versa. 

(BRASIL, 1999, p. 39) 

 

 

 Constatamos que a Geometria ocupou um patamar diferenciado no desenrolar do 

processo de desenvolvimento da humanidade. Sua origem se deu em tempos remotos e sua 

presença é constatada nas grandes civilizações antigas – chinesa, hindu, mesopotâmica, 

egípcia – onde se encontram muitas informações e explicações de natureza geométrica 

(LIMA e CARVALHO, 2010, p. 135). Atualmente, percebemos que a “geometria está 

presente em diversas situações da vida cotidiana: na natureza, nos objetos que usamos, nas 

brincadeiras infantis, nas construções, na arte” (FONSECA et al, 2001). Por isso 

defendemos ser importante seu estudo em sala de aula. 
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 Segundo Boyer (1974) a Geometria Plana teve seus estudos iniciais evidenciados 

na Grécia Antiga. É também denominada de Geometria Euclidiana, em homenagem ao 

grande matemático Euclides de Alexandria, que viveu no período de 360 a.C a 295 a.C.    

A elaboração da Geometria Plana ou Euclidiana teve como princípios os estudos do ponto, 

da reta e do plano. Suas definições teóricas têm como suporte axiomas, postulados e 

teoremas, os quais estruturam a construção de variadas figuras planas. 

 Uma superfície é plana, segundo Miguel e Miorim (1986) “quando se aproximar o 

máximo possível da ideia de região do plano, isto é, quando a superfície não possuir 

ondulações, depressões, dobras ou rugosidades em qualquer de suas partes.” Os autores, 

também observam que:  

 

Intuitivamente, toda superfície plana deve resistir ao “teste da mesa”. Em 

outras palavras, ao ser colocada sobre uma mesa (completamente lisa), 

uma superfície plana deverá (sem ser deformada) ter todos os seus pontos 

em contato com ela. Caso contrário, será uma superfície não plana. 

(MIGUEL e MIORIM, 1986, p. 76) 

 

 

 Essas ideias nos levam a pensar sobre a possibilidade de um ensino mais intuitivo 

da Geometria Plana, pois muitos de seus conteúdos podem ser facilmente relacionados ao 

cotidiano de nossos alunos.  

 

1.2.2.1. Perímetro e Áreas 

 

 O cálculo do perímetro e da área de uma figura plana é uma atividade muito 

comum nas práticas vivenciadas pelo aluno no seu dia a dia. Ele já traz consigo algumas 

concepções espontâneas para serem exploradas pelos professores; tem noção do tamanho 

do pátio da escola onde estuda ou da casa onde vive e já ouviu falar de área, só que não 

sabe relacionar o significado com o conceito em questão. Isso que o aluno já vem sabendo 

deve ser explorado pelo professor (CHIUMMO, 1998, P. 37). 

 A princípio, parecem ser conteúdos que o aluno entende com extrema facilidade, 

principalmente quando ensinados a partir de fórmulas. Mas, segundo pesquisadora, o 

professor deve estar atento e modificar sua prática pedagógica, pois é comum o aluno fazer 

confusão entre o perímetro e a área. Ela relata que: 

 

Quando o professor ensina para os alunos o conceito de área e perímetro 

pela fórmula, eles aprendem muito rápido e acham até que é muito fácil, 
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mas aí está o engano, uma vez que não conseguem transferir tais 

conhecimentos para uma situação nova, não sabem fazer a mudança de 

quadros, confundem o perímetro com a área constantemente. Essa 

estratégia usada pelo professor poderá vir a causar ao aluno um obstáculo 

didático. (CHIUMMO, 1998, p. 37) 

 

 Levando em consideração a nossa prática pedagógica, percebemos que esses 

conteúdos também devem ser trabalhados de forma contextualizada. Os alunos devem ser 

incentivados a se envolverem com esses assuntos e utilizarem os conhecimentos prévios 

que já possuem sobre esses temas. Além disso, devem identificar a sua importância para o 

seu cotidiano. 

 

1.2.2.2. Teorema de Pitágoras 

 

 Uma imprescindível ferramenta utilizada na Matemática, em especial em triângulos 

retângulos, é o Teorema de Pitágoras. Possui esse nome em homenagem ao seu 

idealizador, o filósofo grego Pitágoras de Samos. O seu enunciado é basicamente como “o 

quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos”. 

 Segundo Coelho (2010, p. 33), o Teorema de Pitágoras tem uma grande relevância 

para a Matemática e tem merecido muita atenção de profissionais e amantes da disciplina e 

isso resulta no surgimento das mais variadas formas de demonstrá-lo. Bastian (2000), 

concordando com essa ideia, expressa que: 

 

[...] os cerca de 400 tipos de demonstração do Teorema são 

caracterizados por meio dos recursos matemáticos utilizados, tais como: 

igualdade das áreas dos quadriláteros (método de Euclides), figuras 

geométricas nas quais as áreas se mantêm (método geométrico), princípio 

da igualdade da decomposição, princípio da igualdade do completamento, 

operações algébricas, relações de semelhança, métodos vetoriais, 

métodos da Geometria Analítica, etc. (BASTIAN, 2000, p. 23) 

 

  O Teorema de Pitágoras, além de despertar um grande interesse aos matemáticos, é 

muito aplicado para resolver situações matemáticas no dia a dia, como por exemplo, 

calcular a altura de um prédio sem medi-lo. Concordamos com Coelho (2010, p. 49) ao 

comentar que “o Teorema de Pitágoras vem sendo utilizado por diversos campos da 

Matemática e inclusive fora dela”.  

Baseado nisso, julgamos ser importante que o aluno do 9º ano do Ensino 

Fundamental saiba utilizar bem essa ferramenta em diferentes contextos e em situações-

problema variadas.  
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1.2.2.3. Teorema de Tales 

 

 Consideramos que o Teorema de Tales é uma importante ferramenta na 

determinação de medidas utilizando a proporcionalidade e é determinado pela seguinte lei 

de correspondência: “Se duas retas são transversais a um feixe de paralelas, então a razão 

entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os segmentos 

correspondentes da outra”. 

Foi idealizado por Tales de Mileto, um destacado filósofo, astrônomo e matemático 

grego, ao observar os raios solares inseridos sobre uma pirâmide. Após diversas análises, 

concluiu que esses raios eram paralelos e que existia uma proporcionalidade entre as 

medidas das sombras projetadas e a altura dos objetos. 

Para facilitar o processo de ensino para a aprendizagem do Teorema de Tales, 

Haruna (2000, p. 64) sugere levar em consideração alguns pontos: 

  

- é indispensável que, ao ensinar o Teorema de Tales, o aluno já tenha 

conhecimento do ensino de semelhança de figuras planas (ampliação, redução, homotetia), 

semelhança de triângulos e operações com raízes quadradas; 

 

- o assunto deve ser introduzido com atividades que fazem com que o aluno, a partir 

de conhecimentos disponíveis (semelhança de figuras planas, homotetia, ampliação e 

redução de figuras) possa perceber proporção e feixe de retas paralelas, onde o Teorema de 

Tales será uma ferramenta implícita; 

 

- as atividades propostas devem levar o aluno a formar o conceito implicitamente, 

da mesma forma que dizem como Tales pensou. 

 

Mas podemos nos perguntar: atividades de Modelagem Matemática poderiam 

contribuir para essa formação? Acreditamos que sim. 

 

1.2.3. Estatística  

 

Outro conteúdo matemático muito utilizado no dia a dia dos alunos e em vários 

ramos da atividade humana é a Estatística. Ela está relacionada a muitas situações que 

envolvem planejamentos, coletas de dados, organização de informações, análise das 
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informações coletadas e divulgação de forma clara e objetiva. Ferreira (2001) a define 

como sendo: 

1. Parte da Matemática em que se investigam processos de obtenção, 

organização e análise de dados sobre uma população ou uma coleção de 

seres qualquer, e métodos de tirar conclusões e fazer predições com base 

nesses dados.  

2. Conjunto de elementos numéricos relativos a um fator social. 
(FERREIRA, 2001, p. 317) 

 

 A utilização de tabelas e gráficos é frequente nas aulas de Matemática e em várias 

outras disciplinas. As tabelas são utilizadas para organizar e tabular os dados enquanto os 

gráficos mostram as informações com mais clareza e transparência, contribuindo para uma 

leitura objetiva. 

 Por isso, julgamos necessário trabalhar a Estatística com maior carinho e atenção, 

utilizando a Modelagem Matemática de forma a levar os alunos a entendê-la melhor e a 

perceberem a sua importância tanto para a vida cotidiana quanto para as outras disciplinas. 

Assim, no ensino de Estatística é aconselhável que o professor utilize situações que são 

próximas dos alunos. Cargnin-Stieler (2008) relata que: 

 

Ao ministrar aulas de estatística, é importante ao professor estar ciente do 

contexto no qual seu aluno está inserido. Os dados pesquisados no 

contexto dos alunos da turma podem favorecer a aprendizagem da 

disciplina. (CARGNIN-STIELER, 2008, p. 3) 

 

 Portanto, nosso interesse por esses temas é descobrir uma forma prazerosa de fazer 

com que o aluno desenvolva a sua capacidade de reflexão e construção dos conteúdos 

relacionados às funções, outros conteúdos matemáticos e estatísticos, buscando um ensino 

não centrado em memorização e aplicação de técnicas de cálculos, mas sim um ensino que 

proporcione ao aluno uma efetiva participação na construção do saber matemático e, 

consequentemente, implique em uma aprendizagem. 

Acreditamos que o professor possa levar os alunos a uma verdadeira aprendizagem 

do Teorema de Pitágoras, utilizando uma metodologia diferente que possa motivá-los e 

fazê-los participar ativamente de todo o processo de aprendizagem. Encontro respaldo em 

Cano (2007, p. 125), ao dissertar que “cabe ao professor orientar e provocar o instinto 

investigativo do aluno, despertando sua curiosidade através da experimentação e análise 

dos resultados, proporcionando-lhe uma aprendizagem mais prazerosa.” 
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1.3. Questão de Investigação  

 

 Levando em consideração uma revisão de literatura previamente efetuada, 

conjecturamos que a Modelagem Matemática é um elemento facilitador / possibilitador da 

aprendizagem, pois trabalha com situações do cotidiano da vida dos alunos, dando mais 

significado aos assuntos estudados, proporcionando um trabalho colaborativo e produtivo 

entre o professor e os alunos. Com isso, o processo de ensino para a aprendizagem tem 

mais chances de alcançar os objetivos propostos e, consequentemente, levar os alunos a 

terem, realmente, uma significativa aprendizagem dos conteúdos estudados. 

Nesta pesquisa, pretendemos utilizar a Modelagem Matemática do ponto de vista de 

Burak e Kluber (2010, p.160), na perspectiva de uma Educação Matemática que se 

identifica com as Ciências Sociais e Humanas, uma vez que a revisão da literatura aponta 

que essa perspectiva de conceber a Modelagem Matemática pode proporcionar: 1) a 

inserção de vários campos da Matemática a partir de um tema; 2) a ruptura com uma visão 

compartimentada dos conteúdos, por exemplo, ao trabalhar a planta baixa de uma casa, 

envolver os campos de número e operações, álgebra e grandezas e medidas de forma 

natural, global; 3) a possibilidade de superar a visão linear dos currículos atuais, pela ação 

do trabalho do professor que não necessita ser linear; 4) uma visão que transcende a 

disciplinar, pois na perspectiva que se pretende utilizar, parte-se sempre de um tema e, de 

forma natural, envolvem-se outras áreas do conhecimento que superam a visão disciplinar; 

5) uma metodologia mais adequada ao nível de escolaridade de nosso interesse. 

Pretendemos ainda colocar uma expectativa crítica a essa Modelagem Matemática, 

buscando ressaltar predominantemente os aspectos social, cultural e econômico-político 

dos nossos estudantes durante a realização das Atividades de Modelagem Matemática. 

A partir das discussões realizadas até aqui e considerando a nossa hipótese de 

trabalho sobre a importância da Modelagem Matemática no processo de ensino para a 

aprendizagem da Matemática, propomos a seguinte questão de investigação: 

 

Quais são as possíveis contribuições de atividades de Modelagem Matemática,  

na perspectiva de Educação Matemática assumida, ao processo de ensino para a 

aprendizagem de Matemática e à formação integral dos estudantes do 9º ano / EF?  

 

Nossa questão de investigação se enquadra na linha de pesquisa de Modelagem 

Matemática, desenvolvida no Mestrado Profissional de Educação Matemática da 
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Universidade Federal de Ouro Preto – Linha de Pesquisa 1: Educação Matemática 

Superior, Informática Educacional e Modelagem Matemática. 

 

1.4. Objetivos / Tarefas 

 

Nossa pesquisa tem como objetivos gerais: 

   

- Identificar e analisar com base nas atividades de Modelagem desenvolvidas, as possíveis 

contribuições para a aprendizagem da Matemática e à formação integral dos estudantes do 

9º ano do Ensino Fundamental; 

 

 - Conhecer as implicações que o presente estudo proporciona para se repensar um ensino 

que resulte em aprendizagem efetiva da Matemática e nos aspectos afetivos, cognitivos, 

social e cultural por parte dos estudantes. 

 

 Como objetivos / tarefas específicas, elencamos: 

 

- Apresentar e discutir a Modelagem Matemática na perspectiva assumida como 

Metodologia de Ensino e possíveis convergências com a expectativa sociocrítica de 

Educação Matemática. 

 

- Discutir com os estudantes, mediar o desenvolvimento e avaliar as atividades de 

Modelagem Matemática desenvolvidas com os estudantes (alunos) do 9º ano do Ensino 

Fundamental. 

 

1.5. Metodologia de Pesquisa 

 

 A metodologia de pesquisa desenvolvida no presente estudo constituiu-se de: 

 

- Pesquisa Teórico-bibliográfica: realizada a partir da análise e síntese de livros, artigos 

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

dissertações do banco de dados da CAPES, relacionados à Modelagem Matemática no 

processo de ensino para a aprendizagem de Matemática, à Educação Matemática na 
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perspectiva das Ciências Sociais e Humanas, à Educação Matemática Crítica e aos afazeres 

docentes. 

 

- Pesquisa de Campo: realizada ao longo de 2013, tendo como participantes, os estudantes 

do 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Napoleão Reis, localizada na cidade 

de Lamim – MG, a partir do planejamento, desenvolvimento e avaliação de Atividades de 

Modelagem Matemática que abordam temáticas contextualizadas, relacionando problemas 

do cotidiano com conceitos matemáticos de Álgebra, Geometria e Estatística. 

 

1.6. Estrutura da Dissertação 

 

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

nosso trabalho, partiremos para o Capítulo 2, no qual teceremos algumas considerações 

sobre a Modelagem Matemática e sua utilização no processo de ensino para a 

aprendizagem de Matemática. 

A seguir, no Capítulo 3, apresentamos diversas pesquisas relacionadas a uma visão 

de Educação Matemática que estaremos denominando de sócio-construtivista-

interacionista e, então, buscaremos situar a Modelagem Matemática nessa perspectiva.  

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

detalhamento da metodologia e dos instrumentos de pesquisa. 

No Capítulo 5, apresentamos o desenvolvimento das etapas do trabalho com 

Modelagem Matemática na perspectiva assumida. 

No Capítulo 6, fazemos a análise de alguns dados obtidos com a realização das 

atividades e a aplicação de um questionário. 

Por fim, apresentamos as Considerações Finais de nossa pesquisa, intentando 

oferecer um conjunto de respostas consistentes à nossa questão de investigação e algumas 

reflexões para futuras pesquisas na área. 
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Capítulo 2 

 

ALGUMAS PERSPECTIVAS SOBRE A MODELAGEM 

MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

“Quando tentamos descrever algum aspecto do mundo real, 

percebemos que ele oferece mais do que a nossa pobre e finita 

mente consegue alcançar.”  

Rosenblom 

 

A partir de nossa experiência como Professores de Matemática, percebemos que 

parte dos alunos tem certa aversão à Matemática, considerando-a uma disciplina difícil e 

sem muitas aplicações no dia a dia. Percebemos que esses alunos não priorizam o 

raciocínio e, por isso, apresentam dificuldades nas atividades que são apresentadas na sala 

de aula ou como tarefa de casa. Isso nos levou a pensar que esse sentimento de medo 

poderia ser consequência de alguns fatores, tais como: deficiência na formação matemática 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental; a visão da Matemática como ciência abstrata e 

de difícil entendimento; desinformação sobre a importância da Matemática na vida dos 

alunos; professores que não sabem ensinar; desinteresse “natural” por parte dos alunos; 

falta de relacionamento da disciplina com a realidade dos alunos; criação de uma imagem 

da Matemática como um bicho de sete cabeças, dentre outros. Concordamos com Machado 

(1997) ao relatar que: 

 

Ensinar Matemática tem sido frequentemente, uma tarefa difícil. Às 

dificuldades intrínsecas, somam-se as decorrentes de uma visão distorcida 

da matéria, estabelecida, muitas vezes, desde os primeiros contatos. 

(MACHADO, 1997, p. 9) 

 

Notamos que a preocupação que apresentamos em relação à suposta aversão dos 

alunos à Matemática é assunto frequentemente presente nas conversas e/ou reuniões de 

professores dessa disciplina. Encontramos respaldo em Burak (2005) que, antes de iniciar 

uma experiência de Modelagem com professores, solicitou que os participantes 

escrevessem como eles sentiam o ensino da Matemática naquele momento. As respostas 

foram assim descritas pelo pesquisador: 
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As manifestações iniciais escritas dos professores participantes dessa 

experiência, em relação ao ensino de Matemática, revelavam o que eles 

denominaram de existência de crise no ensino de Matemática. Algumas 

dessas expressões foram: “ensino preso a um planejamento, teoria sem a 

prática correspondente, a introjeção de maneira formal e estanque de 

conteúdos que não permitem ao aluno caminhar por si só e pensar”. Para 

alguns, essa crise foi resultante de falha na aprendizagem inicial do aluno 

e que vai crescendo à medida que a vida escolar se desenvolve. Outros 

vinculam à qualidade no ensino da Matemática, tendo como causa 

principal a falta de atualização e aperfeiçoamento de técnicas que 

despertem no aluno o interesse pela Matemática através de sua aplicação. 

(BURAK, 2005, p. 7, grifo do autor) 

 

Observamos, em pesquisas analisadas e em nossa prática pedagógica, que uma boa 

parte dos alunos apresenta dificuldades de aprendizagem e é necessário fazer algo para 

mudar essa realidade. Soistak e Burak (2005b) relatam que: 

 

No processo de ensino em nossas escolas, encontramos alguns alunos que 

apresentam dificuldades de aprendizagem necessitando de atenções e 

atendimentos mais individualizados para sanar tais dificuldades. Dentre 

várias dificuldades apresentadas pelos alunos, sobressaem-se aquelas 

relacionadas ao processo de ensino aprendizagem da Matemática. 

(SOISTAK e BURAK, 2005b, p. 1). 

 

Para tentar solucionar esses dilemas enfrentados nas aulas de Matemática, 

percebemos que estão sendo feito diversas tentativas em busca de novas metodologias e de 

novas práticas pedagógicas que possam proporcionar um ensino que favoreça a 

compreensão e que conduza a uma aprendizagem efetiva por parte do aluno.  

Notamos que, a partir das últimas décadas, aconteceu um aumento expressivo de 

novas pesquisas que se preocupam com esses assuntos. Elas pregam que algo deve ser feito 

para mudar essa triste realidade e, consequentemente, tornar as aulas mais prazerosas, 

motivando os alunos a se interessarem e a se embeberem com maior intensidade nos seus 

estudos e, assim, a agirem de maneira transformadora da realidade onde vive.  

Dentre essas pesquisas, estão aquelas que tratam da Modelagem Matemática na 

Educação Matemática. Bassanezi (2002) observa que: 

 

A Modelagem Matemática, em seus vários aspectos, é um processo que 

alia teoria e prática, motiva o usuário na procura do entendimento da 

realidade que o cerca e na busca de meios para agir sobre ela e transformá-

la. (BASSANEZI, 2002, p.17) 
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2.1. Apresentando algumas perspectivas sobre a Modelagem Matemática 

 

Observamos que existe uma literatura bastante vasta relacionada à Modelagem 

Matemática. Vários autores e pesquisadores desenvolvem bons trabalhos dentro dessa 

temática e cada um deles tem suas concepções, definições e conclusões, clamando que, se 

bem utilizada, a Modelagem Matemática pode ser uma ferramenta importantíssima no 

processo de ensino para a aprendizagem de Matemática. Entretanto, existem algumas 

diferenças entre as várias visões, sendo que, no entendimento de Biembengut (2009):  

 

[...] é essencial não perder de foco estas distinções nos aspectos que 

convergem para o entendimento de que a Modelagem pode contribuir não 

somente para aprimorar o ensino e a aprendizagem matemática, mas 

especialmente, para provocar uma reação e interação entre o corpo 

docente e discente envolvidos na contínua e necessária produção do 

conhecimento, que surtirá efeitos no contexto social. (BIEMBENGUT, 

2009, p. 27) 

 

De acordo com Burak (2006, p. 1), a introdução da Modelagem Matemática no 

Brasil deve-se a um grupo de professores, especialmente, a Ubiratan D’Ambrósio e 

Rodney Carlos Bassanezi, ambos do Instituto de Matemática, Estatística e Ciências da 

Computação – IMECC da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, no início da 

década de 1980. A forma de trabalho por eles utilizada procurava romper com a maneira 

usual de se ensinar Matemática.  

Essas informações são complementadas por Biembengut (2009, p. 8) ao dizer que a 

Modelagem Matemática na educação brasileira tem como referências singulares pessoas 

como Aristides C. Barreto, Ubiratan D’Ambrósio, Rodney C. Bassanezi, João Frederico 

Meyer, Marineuza Gazzetta e Eduardo Sebastiani, os quais iniciaram um movimento pela 

Modelagem no final dos anos 1970 e início dos anos 1980. Com isso conquistaram adeptos 

por todo o Brasil e permitiram emergir a linha de pesquisa de Modelagem Matemática no 

ensino brasileiro. A autora ainda cita que, atualmente, é significativo o aumento no número 

de pesquisas e relatos de experiências em sala de aula apresentados em eventos de 

Educação Matemática e, especificamente, na Conferência Nacional sobre Modelagem na 

Educação Matemática. Também os professores têm se mostrado interessados por cursos de 

formação de Professores de Matemática que vêm incluindo em sua grade curricular, a 

Modelagem no ensino como parte do programa de disciplinas voltadas para a Metodologia 

do Ensino da Matemática. 
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A Modelagem Matemática, então, está sendo tema de pesquisas em todo Brasil. 

Assis, Ferreira e Franchi (2011, p. 2-3) fizeram um levantamento na CAPES buscando 

informações a respeito da pesquisa brasileira sobre Modelagem na Educação Matemática 

nos últimos 10 anos e concluíram que ela está sendo vivenciada em vários estados, sendo 

que São Paulo e Paraná se destacam pelo grande número de trabalhos apresentados, que 

totalizam aproximadamente 65% das pesquisas em Modelagem do país, nesse período.  

“A investigação da Modelagem como ambiente de aprendizagem para a construção 

do conhecimento matemático está se tornando predominante nos meios acadêmicos” 

(ROSA e OREY, 2012, p. 261); isso abre novos caminhos fazendo com que a “Modelagem 

Matemática se torne uma metodologia didático-pedagógica, alternativa a um ensino de 

Matemática sem significação e sem conexão com o mundo real” (REIS, 2008, p. 5). Neste 

sentido, no trabalho com a Modelagem, “o desenvolvimento dos conteúdos matemáticos 

não segue a rigidez do livro didático e muito menos o conteúdo que o professor define 

trabalhar” (KLÜBER e BURAK, 2007, p.5), podendo ser um elemento que desperta maior 

interesse dos alunos e os levem a aprender Matemática quando tomamos como ponto de 

partida, um tema.  

Ao considerarmos que é crescente o interesse de professores e pesquisadores pela 

Modelagem Matemática, obviamente devemos também imaginar que nem todos têm a 

mesma concepção / visão sobre esse tema. Várias são as perspectivas sobre o assunto e 

cada uma delas tem suas características peculiares que oferecem oportunidades para 

explorar os papéis que a Matemática desenvolve na sociedade contemporânea.  

Observamos que vários autores, mesmo tendo alguns pontos em comum e 

considerando a necessidade de uma relação da Matemática com o cotidiano, demonstram 

não existir apenas uma única definição para a Modelagem. Corroborando essa ideia, 

utilizamos Della Nina (2005) ao dizer que: 

 

Não existe uma definição única de Modelagem. Cada autor parece ter 

construído sua visão baseada nas experiências vividas anteriormente. 

Apesar das convergências e divergências, há certos pontos em comum, 

pois todos os autores querem relacionar a Matemática com o mundo real, 

ou seja, fazer a ponte com a vida cotidiana. Essa capacidade de relacionar 

a Matemática com outras áreas faz com que o conhecimento se torne 

mais interessante, útil e estimulante. (DELLA NINA, 2005, p. 29) 

 

Em se tratando das concepções sobre Modelagem Matemática, Burak (1992) 

entende que a Modelagem Matemática: 
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Constitui-se em um conjunto de procedimentos cujo objetivo é construir 

um paralelo para tentar explicar, matematicamente, os fenômenos 

presentes no cotidiano do ser humano, ajudando-o a fazer predições e a 

tomar decisões e, ainda parte de duas premissas: 1) o interesse do grupo 

de pessoas envolvidas; 2) os dados são coletados onde se dá o interesse 

do grupo de pessoas envolvidas. (BURAK, 1992, p. 62) 

  

Outros autores se destacam quando o assunto é Modelagem Matemática. Dentre 

eles, uma visão que aproxima a Modelagem Matemática da Matemática Aplicada é a de 

Bassanezi (2006), que entende a Modelagem Matemática como um processo dinâmico 

utilizado para a obtenção e validação dos modelos matemáticos, destacando que: 

 

A Modelagem no ensino é apenas uma estratégia de aprendizagem onde o 

mais importante não é chegar imediatamente a um modelo bem sucedido, 

mas caminhar seguindo etapas aonde o conteúdo matemático vai sendo 

sistematizado e aplicado. (BASSANEZI, 2006, p. 38) 

 

Outra concepção que também foca a Modelagem Matemática como um processo de 

obtenção do modelo, levando em consideração todo o conhecimento matemático 

previamente estabelecido, é apresentada por Biembengut e Hein (2005), ao exprimirem 

que não há um único padrão de rigor na construção do modelo: 

 

Modelagem Matemática é o processo que envolve a obtenção de um 

modelo. A elaboração de um modelo depende do conhecimento 

matemático que se tem. Um modelo pode ser formulado em termos 

familiares, utilizando-se expressões numéricas ou fórmulas, diagramas, 

gráficos ou representações geométricas, equações algébricas, tabelas, 

programas computacionais e outros.  (BIEMBENGUT e HEIN, 2005, p. 

12) 

 

Concebendo a Modelagem Matemática como um “ambiente de aprendizagem, 

cheio de oportunidades para indagações dos alunos e sem um procedimento rígido” 

apresentamos também Barbosa (2001b), para quem: 

 

Modelagem é 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. O termo “ambiente” diz respeito a 

um lugar ou espaço que cerca, envolve. O ensino tradicional é um 

ambiente de aprendizagem, pois estimula os alunos a desenvolverem 

certas atividades; a história da Matemática como recurso didático, 

também; e assim por diante. Modelagem, como entendemos, estimula os 
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alunos a investigarem situações de outras áreas que não a Matemática por 

meio da Matemática. (BARBOSA, 2001b, p. 5-6, grifo do autor) 

  

Outra perspectiva da utilização da Modelagem Matemática é vivenciá-la como um 

processo que incentive a integração na rotina escolar de situações do dia a dia dos alunos, 

atendendo às ideias de Caldeira (2009): 

 

Como o processo da Modelagem Matemática é dinâmico e permite ao 

estudante criar, ele pode também inventar algoritmos de resolução ou 

criar algum procedimento matemático, advindo de sua vida fora da 

escola, para resolver determinadas situações. Isso garantirá a 

multiplicidade de formas de pensar Matemática e fugirá da sua 

imutabilidade e “a-historicidade”. (CALDEIRA, 2009, p. 46, grifo do 

autor) 

 

A Matemática é uma disciplina que sempre esteve a serviço do homem, auxiliando-

o a resolver seus problemas e participando constantemente da sua realidade, do seu dia a 

dia. Por isso, devemos buscar procedimentos pedagógicos eficientes para que possam levar 

nossos alunos a uma verdadeira aprendizagem dessa disciplina, pois isso será importante 

para que eles enfrentem os obstáculos da vida com segurança e decisão. Nessa perspectiva, 

Reis (2008, p. 3) defende a Modelagem como uma metodologia de ensino e aprendizagem 

que valoriza e possibilita a conexão entre a Matemática e a realidade, criticando “o fato de 

que o ensino de Matemática em nossas escolas e universidades tem relegado a natureza 

problematizadora e aplicada da Matemática a um patamar quase que exclusivamente 

composto por pesquisas acadêmicas”: 

 

A Modelagem Matemática, enquanto metodologia de ensino e 

aprendizagem, busca alterar este “estado de coisas”, trazendo para a 

prática pedagógica do Professor de Matemática, a vertente histórica da 

conexão entre ciência e mundo, mundo este que precisa ser entendido, 

interpretado e alterado por nossos alunos, cidadãos em formação. (REIS, 

2008, p. 2, grifo do autor) 

 

A Modelagem Matemática pode ser um elemento facilitador da aprendizagem, 

tornando as aulas mais prazerosas e motivadoras ao estudo da Matemática. Essa visão é 

apresentada por Franchi (2007), ao descrever a Modelagem Matemática: 

  

[...] como tendência para a Educação Matemática na medida em que sua 

utilização pode facilitar a aprendizagem da Matemática e, ao mesmo 

tempo, contribuir para o desenvolvimento de competências para a atuação 

crítica na sociedade. A utilização da Modelagem nas aulas pode 
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contribuir significativamente para a aprendizagem da Matemática. Além 

da motivação que o assunto abordado pode gerar, o aluno pode ver as 

diferentes facetas da Matemática de forma contextualizada, percebendo 

sua importância. (FRANCHI, 2007, p. 181) 

  

Recentemente, uma concepção “agregadora” foi defendida por Abreu (2011), em 

sua dissertação no programa de Mestrado Profissional em Educação Matemática da UFOP, 

mostrando a importância das discussões e investigações, como forma de contribuição para 

a exploração dos conceitos matemáticos: 

 

Entendemos Modelagem Matemática como um ambiente de 

aprendizagem e investigação na sala de aula, no qual deve se priorizar a 

construção de forma significativa do conhecimento matemático pelos 

alunos [...] Assim, mesmo que alguns modelos encontrados possam ser 

considerados simplistas ou reducionistas, no processo de Modelagem 

certamente ocorrerão discussões / investigações que contribuirão para a 

exploração de conceitos matemáticos e, principalmente, para a 

interpretação dos fenômenos e/ou situações problemas investigados. 

(ABREU, 2011, p. 9-10) 

  

A Matemática está presente constantemente no dia a dia de um ser humano. Não 

podemos conceber o mundo sem a utilização da Matemática. Por isso, julgamos que seu 

ensino deva ser considerado essencial para que o aluno possa enfrentar os desafios do 

cotidiano de forma eficiente e sem constrangimentos. Para que isso aconteça, é 

imprescindível que o professor não meça esforços e busque ferramentas necessárias que 

possam facilitar a aprendizagem dessa disciplina.  

Vivenciamos em vários autores, a possibilidade de que a Modelagem Matemática 

pode ser essa ferramenta utilizada pelo professor que tem pretensões de levar o aluno a se 

interessar pela Matemática com maior intensidade e aprendê-la com mais significados. 

Jacobini e Wodewotzki (2006) observam que uma das possibilidades oferecidas pela 

Modelagem é a ação de ensinar e aprender Matemática, proporcionando ao aluno ações 

sociais e políticas que conduzem a um trabalho investigativo e que desperta nos atores, um 

olhar diferente sobre essa disciplina. Quanto à postura do professor, os autores defendem 

que: 

 

Quando o professor aplica a Modelagem como estratégia pedagógica na 

sala de aula, ele tem a intenção de ensinar Matemática. Ao explorar as 

aplicações matemáticas no dia a dia, a construção de modelos e o 

relacionamento entre a Matemática utilizada na Modelagem e o conteúdo 

pragmático, o professor oferece ao aluno a oportunidade de conviver com 
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conteúdos vivos, práticos, úteis e com bastante significado. (JACOBINI e 

WODEWOTZKI, 2006, p. 3) 

 

A partir dessas reflexões sobre a Modelagem Matemática no ensino de Matemática, 

podemos conceber a Modelagem como uma excelente possibilidade no processo de ensino 

para a aprendizagem da Matemática, tornando as aulas mais prazerosas e criando um maior 

envolvimento dos alunos na aprendizagem dos conteúdos apresentados nas aulas, como 

afirmam Soistak e Burak (2005b): 

  

Com a aplicação da Modelagem Matemática em sala de aula, há um 

maior interesse do aluno, pois os conteúdos matemáticos são abordados 

partindo de um tema sugerido pelos próprios alunos, havendo dinamismo, 

participação e envolvimento de alunos e professor, construindo juntos os 

conhecimentos matemáticos. (SOISTAK e BURAK, 2005b, p. 2) 

  

Levando-se em consideração a prática pedagógica vivenciada atualmente nas salas 

de aula, observamos que o aluno já traz vários conhecimentos advindos do seu dia a dia e 

tais conhecimentos devem ser valorizados e aproveitados no contexto escolar. É 

necessário, então, trabalhar para motivar os alunos e levá-los a um interesse real pelo 

estudo da Matemática. Assim, a Modelagem Matemática pode ser um caminho para tornar 

o ensino da Matemática mais dinâmico e mais interessante para os alunos. Nesse sentido, 

Soistak e Burak (2005a) afirmam que a Modelagem Matemática pode ser capaz de 

relacionar os conhecimentos práticos do cotidiano do aluno, com os conhecimentos 

matemáticos sistematizados na escola, partindo de um tema de interesse do aluno: 

  

 A sugestão que deixamos para uma mudança no ensino da Matemática é a 

aplicação da Modelagem Matemática como um dos caminhos que pode 

contribuir para tornar o ensino da Matemática mais dinâmico e interessante 

ao aluno, melhorando seu rendimento e sua participação em resolução de 

problemas em situações reais. (SOISTAK e BURAK, 2005a, p. 3-5). 

 

 

Também no sentido de valorizar o papel dos alunos na escolha dos temas a serem 

desenvolvidos, concordamos com Boasczik, Kinita e Veronez (2010, p. 2) quando afirmam 

que a Modelagem Matemática é uma excelente metodologia, que pode aproximar a 

Matemática da realidade do aluno, dando-lhe importantes contribuições para tornar seu 

ensino mais atrativo e significativo, levando em consideração que ela pode emergir de 

“situações propostas pelos próprios alunos”.  
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Julgamos necessário, também, que se faça algo mais para que a Matemática se 

torne uma disciplina mais acessível e interessante para os alunos e para que assim, a 

Modelagem seja, de fato, esse caminho facilitador da aprendizagem. Para tanto, é 

necessária uma mudança de postura tanto do professor quanto dos alunos, que deverão se 

desprender das práticas obsoletas e mergulharem de “corpo e alma” nas atividades 

propostas e modificar esses dilemas encontrados dentro do processo ensino e 

aprendizagem da Matemática. Barbieri e Burak (2005) nos mostram alguns caminhos 

quando dizem que: 

 

Nas atividades com a Modelagem Matemática, o professor consciente de 

sua função educativa estará fazendo com que o ensino se torne mais 

abrangente, envolvente e interdisciplinar, assumindo uma nova condição 

em relação ao processo de ensino deixando de ser um mero transmissor 

para se tornar orientador na construção do conhecimento com reais 

significados. O aluno aprende participando, tomando atitudes diante dos 

fatos, vivenciando sentimentos e escolhendo procedimentos para atingir 

seus objetivos. Desta forma tende a assimilar com maior profundidade os 

conteúdos matemáticos estudados. (BARBIERI e BURAK, 2005, p. 8)

  

 

Trabalhar a Matemática tendo como ferramenta a Modelagem Matemática é um 

recurso que pode facilitar o processo de ensino para a aprendizagem, pois a partir dela têm-

se a possibilidade de determinar os conteúdos a serem utilizados em assuntos não 

matemáticos. Concordamos com Klüber (2010), ao relatar que: 

 

No trabalho com a Modelagem faz-se um caminho inverso daquele 

utilizado no ensino mais usual. Nesse, apenas os conteúdos determinam 

os problemas; na Modelagem os problemas podem determinar os 

conteúdos a serem usados para resolver questões oriundas da etapa que 

utiliza assuntos não matemáticos. (KLÜBER, 2010, p. 100) 

 

Acreditamos que utilizar a Modelagem Matemática por meio de uma situação-

problema não matemática dá ao aluno, possibilidades de um envolvimento mais efetivo em 

situações que o leve a um conhecimento reflexivo que exige importantes investigações e 

análises do assunto estudado. Assim, o aluno se vê efetivamente comprometido com sua 

aprendizagem e, consequentemente, surgem maiores oportunidades para a construção de 

seu conhecimento de forma mais crítica. 
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Caminhando, agora, para a prática da Modelagem na sala de aula, uma visão 

bastante interessante da Modelagem como estratégia de ensino nos é apresentada por 

Chaves (2006), ao defender o papel do professor como motivador e propulsor do processo: 

 

É necessário, então, um método para o ensino de Matemática que 

oportunize experiências marcantes e reflexivas, tanto para o aluno como 

também para o professor, uma estratégia que possibilite o estudo dessa 

ciência de uma forma prazerosa e útil. Ao que tudo indica, a Modelagem 

Matemática é uma estratégia adequada. Trabalhar com a Modelagem é uma 

proposta motivadora, em processo do qual o aluno é parte fundamental, 

peça atuante, que sugere, opta, participa, contribui; e o professor é o grande 

motivador, totalmente comprometido com o processo. (CHAVES, 2006, 

p.28-29). 

  

 Já Barbosa e Santos (2007, p. 4) entendem por prática de Modelagem Matemática 

dos alunos, como sendo “as ações que eles desenvolvem no ambiente desencadeado pelo 

professor para abordar uma situação pertencente ao dia a dia ou a outras áreas do 

conhecimento”. Os autores observam que um ambiente de Modelagem Matemática pode 

ser desenvolvido tendo como orientações pedagógicas as discussões realizadas pelos 

alunos, estando estes distribuídos em grupos e sendo incentivados a adotar posturas 

interativas entre eles e o professor. Essa prática fornecerá constantemente subsídios 

necessários para a construção do modelo. Nesse ambiente de discussões, Barbosa (2006) 

sugere que as rotas de Modelagem podem ser constituídas por três tipos de discussões: 

 

- discussões matemáticas: referem-se estritamente aos conceitos e 

algoritmos matemáticos;  

- discussões técnicas: referem-se aos processos de simplificação e 

matematização de situações-problemas;  

- discussões reflexivas: referem-se à reflexão sobre os critérios utilizados 

na construção do modelo matemático e seu papel na sociedade. 

(BARBOSA, 2006, p. 5) 

  

Também tomando como pressuposto esse ambiente de discussões no trabalho com 

Modelagem Matemática, Burak (2004, p. 3), tem como ponto de partida “temas propostos 

pelo grupo ou por grupos constituídos por 3 ou 4 participantes”, tornando o ensino de 

Matemática mais dinâmico, mais vivo e, consequentemente, “mais significativo para o 

aluno e para o grupo.” O autor observa que a Modelagem traz maiores possibilidades para 

que o aluno ou o grupo participe intensamente da construção do conhecimento de maneira 

mais concreta; e, ao utilizar a Modelagem Matemática como procedimento metodológico 

de ensino, o professor deve procurar valorizar todos os conhecimentos que o aluno ou o 
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grupo já têm sobre o assunto estudado, pois isso facilitará o processo de ensino para a 

aprendizagem da Matemática e favorecerá o estabelecimento de “relações matemáticas, a 

compreensão e o significado dessas relações”; relembra que a Modelagem Matemática 

enquanto estratégia para o ensino da Matemática remodela o perfil do professor que, 

sugestivamente, deverá se transformar num mediador entre “o conhecimento elaborado e o 

conhecimento do aluno ou do grupo”; aconselha que, ao utilizar a Modelagem Matemática, 

o professor deva ter em mente que o conteúdo matemático a ser trabalhado será 

determinado pelas situações-problema levantadas em decorrência da pesquisa de campo e 

com isso vêm romper com a forma usual de se trabalhar o ensino de matemática nas 

escolas. 

 Acontecendo essa mudança de postura do professor, o sucesso no processo de 

ensino para a aprendizagem da Matemática tem maiores possibilidades de se concretizar, 

em especial, quando se utiliza a Modelagem Matemática como uma nova metodologia de 

trabalho.  

Abdanur, Barbieri e Burak (2004, p. 1-2) defendem que, a partir da Modelagem 

Matemática, o aluno poderá ser levado “a compreender a necessidade do uso da 

matemática no dia a dia das pessoas” e terá oportunidades de participar de “experiências 

interativas” que lhe darão um maior significado no desenrolar da aprendizagem e lhe 

mostrará a conveniência da solução dos problemas de sua própria vida; os autores 

defendem, também, que a Modelagem Matemática como estratégia alternativa de ensino 

proporciona ao aluno “mais liberdade, mais autonomia para o seu pensar, raciocinar, 

estimar e dar razão ao pensamento criativo, estimulado pela motivação e criatividade.” 

  

2.2. Apresentando um pouco mais da perspectiva de Burak sobre a Modelagem 

Matemática na sala de aula 

  

Dentre as diversas concepções já apresentadas, daremos um destaque especial à 

perspectiva de Burak (1987, 1992, 1998, 2004, 2006 e 2010a), por se tratar da Modelagem 

Matemática como uma metodologia alternativa para o ensino de Matemática voltado para 

os níveis de ensino fundamental e médio (Burak, 2005, p. 2), níveis de ensino esses onde 

exercemos nossa profissão. 

Essa perspectiva adotada, enquanto alternativa metodológica para o Ensino de 

Matemática, busca captar as ações e as interações que porventura possam ocorrer durante o 

desenvolvimento da investigação proposta e nela o trabalho com a Modelagem tem como 
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pressupostos alguns princípios para o seu encaminhamento: partir do interesse do grupo de 

pessoas envolvidas; e obter os dados e as informações diretamente no ambiente de 

interesse do grupo (Burak e Klüber, 2007, p. 6). 

O primeiro princípio é de vital importância, pois parece resultar em ganho para o 

grupo (Burak, 2004, p. 2), levando em consideração que o grupo (ou grupos) estará 

trabalhando com aquilo que gosta e lhe é próximo; isso ocasionará um maior interesse, 

despertando-lhe um senso de corresponsabilidade na aprendizagem. Assim, deixa-se de 

lado o processo usual e formal e parte-se para um ambiente que favorece o estabelecimento 

de relações afetivas mais fortes entre os alunos e também entre professor e alunos (Burak, 

2004, p. 4). Com esse ambiente, aumentará a probabilidade das aulas se tornarem mais 

prazerosas e resultado final poderá extrapolar todas as expectativas.  

O segundo princípio também tem sua especial importância, pois os dados serão 

coletados num ambiente que causa interesse e prazer ao aluno. Com isso, o tema passa a 

ser mais familiar e, disso, já adquire alguns conhecimentos que facilitarão o processo de 

ensino para a aprendizagem, tornando-o menos estressante e mais atraente para os alunos. 

Além do mais, utilizando essa prática “pretende-se contribuir para que gradativamente se 

vá superando o tratamento estanque e compartimentalizado que tem caracterizado o ensino 

da Matemática” (Burak, 2004, p. 4). 

O autor sugere que essa atividade seja desenvolvida tendo como fio condutor cinco 

etapas distintas, assim definidas: 1) escolha do tema; 2) pesquisa exploratória; 3) 

levantamento dos problemas; 4) resolução do(s) problema(s) e o desenvolvimento da 

Matemática relacionada ao tema; 5) análise crítica da(s) solução(es). 

A escolha do tema é a etapa onde o professor incentiva e oferece condições para 

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

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

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

conteúdos matemáticos e sim com o que os alunos queiram pesquisar” (KLÜBER e 

BURAK, 2008, p. 21). Além do mais “pode-se ser enquadrado nas mais diversas 

atividades, como agrícolas, industriais, de prestação de serviços ou temas de interesses 

momentâneos, que estão na mídia: brincadeiras, esportes, política, dentre outros” 

(KLÜBER e BURAK, 2007, p. 3). Já nesta fase “é fundamental que o professor assuma a 

postura de mediador, pois deverá dar o melhor encaminhamento para que a opção dos 

alunos seja respeitada” (KLÜBER e BURAK, 2006b) e isso poderá ser um fator motivador 

da pesquisa. 
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A pesquisa exploratória será realizada após a escolha do tema. Nessa etapa, os 

alunos serão encaminhados a procurar materiais e dados teóricos suficientes para embasar 

a pesquisa. É necessário buscar o maior número de informações e noções prévias possíveis 

sobre aquilo que se quer desenvolver e pesquisar. “A pesquisa de campo é fundamental, 

pois o contato com o ambiente é um ponto importante do trabalho com a Modelagem e 

ajuda o aluno a desenvolver aspectos formativos, investigativos” (KLÜBER e BURAK, 

2007, p.3). Quanto maior o número de dados colhidos, melhores serão os subsídios 

necessários para o desenvolvimento da pesquisa. 

Na etapa de levantamento dos problemas, os alunos são convidados a apresentar 

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

elaboram e esquematizam os problemas surgidos sobre o tema” (SOISTAK e BURAK, 

2005b) e passam a “conjeturarem sobre tudo que pode ter relação com a Matemática, 

elaborando problemas simples ou complexos que permitam vislumbrar a possibilidade de 

aplicar ou aprender conteúdos matemáticos” (KLÜBER e BURAK, 2006b, p. 4). 

Concordamos que “essa fase da Modelagem é muito rica, pois desenvolve no aluno a 

capacidade de tomar decisões, de formular hipóteses, de questionar as várias possibilidades 

de resolução de um mesmo problema” (KLÜBER e BURAK, 2007, p. 3). Tudo isso 

acontece com a presença do professor, “que não se isenta do processo, mas se torna o 

mediador das atividades” (KLÜBER e BURAK, 2008, p. 21).  

Na etapa de resolução dos problemas e desenvolvimento do conteúdo 

matemático no contexto do tema, é hora de despertar nos alunos as condições necessárias 

para resolver os problemas levantados na etapa anterior, com o auxílio dos conteúdos 

matemáticos. Concordamos que “no trabalho com a Modelagem faz-se um caminho 

inverso do usual, neste os conteúdos determinam os problemas e na Modelagem os 

problemas determinam os conteúdos a serem usados para resolver as questões oriundas na 

etapa anterior” (KLÜBER e BURAK, 2007, p. 3).  Observamos que, nessa etapa, os 

conteúdos matemáticos passam a ter significado e, mesmo não sendo a finalidade principal 

nessa concepção de modelagem, podem ocorrer os modelos matemáticos. Esses têm como 

objetivo explicar matematicamente situações do cotidiano das pessoas, ajudando-as a fazer 

predições e tomar decisões (BURAK, 1987, 1992). 

A etapa da análise crítica da solução é “marcada pela criticidade, não apenas em 

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

coerência das resoluções apresentadas” (KLÜBER e BURAK, 2006, p. 5). É uma etapa 

importante, pois é “nesse momento que se analisa e se verifica a relação e a validação da 
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resolução encontrada para o problema” (SOISTAK e BURAK, 2005b, p. 3). Essa etapa dá 

ao aluno condições de refletir sobre os resultados obtidos no processo e o que eles podem 

trazer de benéfico para a melhoria das decisões e ações. Ela, também, “contribui para a 

formação de cidadãos participativos, mais autônomos que auxiliem na transformação da 

comunidade em que participam” (KLÜBER e BURAK, 2007, p.4). 

Observamos que essa perspectiva da Modelagem Matemática, se bem aplicada e 

observando as etapas sugeridas, é uma excelente ferramenta para fomentar nos alunos um 

maior interesse pela Matemática. Os conteúdos matemáticos poderão ser trabalhados de 

uma maneira diferente que facilitará a aprendizagem, pois a Modelagem Matemática se 

“propõe uma nova dinâmica para bem desenvolver esse conteúdo na sala de aula” 

(ABDANUR, BARBIERI e BURAK, 2004, p. 2). 

Entendemos que a Modelagem Matemática, ano após ano, tem se revelado como 

uma excelente tendência pedagógica que pode tornar as aulas de Matemática mais 

interessantes, mais significativas de modo a desenvolver o gosto pelo estudo e até mesmo 

formando nos estudantes, atitudes positivas em relação à Matemática. 

 Concordamos com Burak (2005) ao afirmar que: 

 

A Modelagem continua a angariar adeptos pelas suas possibilidades 

metodológicas, pela visão da totalidade que proporciona em relação a um 

assunto, por envolver de forma natural e indissociável o ensino e a 

pesquisa e pela possibilidade de se almejar um dos principais objetivos da 

educação: o desenvolvimento da autonomia do nosso aluno.             E 

também, porque satisfaz as necessidades de um ensino de Matemática que 

seja mais dinâmico, que dê mais significados às ações desenvolvidas, 

tornando o nosso aluno mais atento, mais crítico. A crescente doação a essa 

forma de ensinar Matemática percebe-se na formação de grupos de 

trabalho em revistas de divulgação da Educação Matemática, a realização 

de eventos específicos regionais e nacionais relativos à Modelagem 

Matemática. (BURAK, 2005, p. 12) 

  

Acreditamos que trabalhar a Modelagem Matemática na perspectiva de Burak é 

uma maneira de buscar superar as práticas tradicionais que valorizam a memória, as regras 

e o detrimento do pensar matemático. Devemos passar a pensar de forma diferente e 

valorizar o aluno como sendo um excepcional e indispensável participante do processo 

ensino para sua aprendizagem. Enxergamos a Modelagem como “uma metodologia 

alternativa que permite-nos dinamizar e tornar atrativo, interessante o ensino da 

Matemática” (ABDANUR, BARBIERI e BURAK, 2004, p. 1).  
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O potencial atribuído à Modelagem Matemática como uma metodologia de ensino 

nos despertou uma atenção especial, um maior interesse e, consequentemente, uma 

motivação para adotá-la em nossa prática educativa.  Acreditamos que se trata de um 

campo de pesquisa que atenderá nossos anseios profissionais e que nos ajudará a despertar 

nos nossos alunos a alegria e o prazer de dedicar cada vez mais ao estudo da Matemática. 

Entendemos que a Modelagem Matemática pode ser um caminho, um ótimo caminho para 

nos auxiliar a tornar nossas aulas diferenciadas e que os nossos alunos fiquem mais 

motivados a participarem delas e, com isso, alcançarem uma aprendizagem mais efetiva. 

Entretanto, acreditamos que é preciso situar nossa perspectiva de Modelagem 

Matemática numa concepção diferenciada da própria Educação Matemática. É o que 

intentamos fazer no próximo capítulo. 
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Capítulo 3 

 

UMA PERSPECTIVA PARA A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA  

E PARA A MODELAGEM MATEMÁTICA 

 

“A preocupação com o ensino e a aprendizagem da Matemática se 

tornou mais evidente a partir da década de 1970, com o declínio da 

chamada Matemática Moderna.” 

Dionísio Burak e Tiago Klüber  

 

Neste capítulo, trataremos de explicitar uma perspectiva para a Educação 

Matemática, sob a qual queremos encaminhar nossas atividades de Modelagem 

Matemática. 

 

3.1. Apresentando uma perspectiva sobre a Educação Matemática 

 

Observamos que, nessas últimas décadas, ocorreu um novo limiar na educação 

brasileira, clamando por mudanças com o intuito de modificar as práticas pedagógicas 

obsoletas, até então utilizadas no processo de ensino para a aprendizagem de Matemática. 

Essas mudanças contribuíram para a modificação do perfil do professor, observando que 

ele deveria deixar de ser um transmissor do conhecimento e passasse a ser um mediador do 

processo e, com isso, modificasse o ambiente na sala de aula. D’Ambrósio (1996) relata 

que: 

 

O professor que insistir no seu papel de fonte e transmissor de 

conhecimento está fadado a ser dispensado pelos alunos, pela escola e 

pela sociedade em geral. O novo papel do professor será o de gerenciar, 

de facilitar o processo de aprendizagem e, naturalmente de interagir com 

o aluno na produção e crítica de novos conhecimentos, e isso é 

essencialmente o que justifica a pesquisa. (D’AMBRÓSIO, 1996, p. 79) 

 

 Nesse contexto, surge um novo olhar em relação à Matemática. Percebe-se que “a 

Matemática está presente nas relações em sociedade, o que indica sua importância no 

processo de aquisição de conhecimentos, na escola e na própria estrutura social” 

(BARBIERI e BURAK, 2005, p. 1). Publicam-se os novos Parâmetros Curriculares 
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Nacionais (1999) que dão relevância à preparação do educando como um ser social e 

crítico e mostram que a Matemática pode dar uma grande contribuição para que isso 

aconteça, ao dizer que:  

 

Para tanto, o ensino de Matemática prestará sua contribuição à medida 

que forem exploradas metodologias que priorizem a criação de 

estratégias, a comprovação, a justificativa, a argumentação, o espírito 

crítico, e favoreçam a criatividade, o trabalho coletivo, a iniciativa 

pessoal e a autonomia advinda do desenvolvimento da confiança na 

própria capacidade de conhecer e enfrentar desafios. (PCNs, Brasil, 1999, 

p. 14) 

 

 Portanto, julgamos necessário que essas mudanças na postura do educador 

realmente aconteçam e que as aulas de Matemática passem a ser inovadoras e, 

consequentemente, possam contribuir para a formação de alunos verdadeiramente sociais e 

críticos. Concordamos com Boeri e Vione (2009) quando afirmam que: 

 

Se queremos uma educação inovadora, precisamos conceber a 

matemática em sala de aula como um processo de construção, em que o 

aluno percorre um caminho por meios próprios, com tentativas e erros e 

com uma orientação sem dogmatismos. Um ensino em que esta disciplina 

é vista relacionada ao mundo real, com aplicações de situações do 

cotidiano, não como algo abstrato e sem utilidade. Se o professor é capaz 

de oferecer o ensino de matemática de forma dinâmica, atrativa e criativa, 

tem em mãos uma arma valiosa para desenvolver no educando o 

pensamento crítico, a confiança em seu potencial mental e raciocínio 

lógico e o hábito de utilizar as suas competências com autonomia, senso 

de investigação e criação. (BOERI e VIONE, 2009, p. 10) 

 

  

 Eis que, nesse ambiente de mudança, aflora com maior intensidade no Brasil, o 

movimento da Educação Matemática, trazendo em suas pretensões, a relevância de 

considerar a capacidade cognitiva do aluno, a sua cultura, a língua materna, os fatores 

sociais e econômicos, dentre outros, no processo de ensino para a aprendizagem de 

Matemática. Encontrar uma definição específica para caracterizar a Educação Matemática 

é deveras difícil, apesar de não ser impossível, devido à sua forte ligação com outras áreas 

do saber. Encontramos respaldo em Jacobini (2004), quando ele afirma: 

 

Acredito que seja muito difícil encontrar conceitos, significados e teorias 

que, por si sós, sejam suficientes para caracterizar a Educação 

Matemática. Isso porque, a Educação Matemática utiliza, além da própria 

Matemática, conceitos e teorias de outras áreas do saber, como a 

psicologia, a sociologia, a didática e a história. (JACOBINI, 2004, p. 28) 
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Tomando por base o estudo de Kilpatrick (1992, p. 19-20), notamos que a 

Educação Matemática, como campo científico, começou a se desenvolver lentamente no 

final do século XIX, nas universidades de diferentes países, em resposta à grande 

necessidade de professores mais bem preparados. Por isso, foram criadas novas 

Instituições de Ensino Superior com o objetivo de formação de professores, 

proporcionando aos futuros professores, algumas orientações práticas para sua profissão e 

dando-lhes uma base suficiente para terem a oportunidade de se especializarem em seus 

estudos.  

Com o tempo, e de forma diferente em diferentes países, a Educação Matemática 

chegou a ser reconhecida como matéria universitária. A expectativa de que as pessoas 

envolvidas na formação dos professores de Matemática, nas universidades, deveriam 

pesquisar e não só ensinar, levou várias dessas pessoas a realizarem pesquisas em 

Educação Matemática.  

O autor também informa que duas disciplinas tiveram uma grande influência sobre 

a pesquisa em Educação Matemática desde sua origem. A primeira foi a própria 

Matemática, pois os matemáticos tinham uma longa tradição de estudar o ensino e a 

aprendizagem de sua matéria e se preocupavam com a preparação inadequada para o 

trabalho nas escolas elementares. Em decorrência dessa preparação inadequada, 

aconteceria o fracasso no prosseguimento dos estudos nos cursos mais avançados, o que 

implicava em declínio do potencial da Matemática como disciplina escolar e em cobranças 

em relação à escola. A segunda influência importante veio da Psicologia, considerando que 

uma das condições prévias para o desenvolvimento da Educação Matemática foi a 

enturmação escolar por idade. Isso facilitou para o professor tratar a classe como um grupo 

homogêneo e começar a observar os padrões de desenvolvimento cognitivo de cada fase de 

vida. 

Em se tratando da história da Educação Matemática no Brasil, nota-se que ela é 

relativamente recente. As primeiras experiências, publicações e pesquisas são 

documentadas nas décadas iniciais do século XX, tendo como destaque as figuras de 

Malba Tahan e Euclides Roxo. Esse movimento ganhou uma dimensão social e um 

reconhecimento internacional a partir das contribuições do Professor Ubiratan 

D´Ambrósio, no final dos anos de 1970 e, a partir de 1987, adquire certo grau de 

maturidade e ganha identidade com a organização do primeiro Encontro Nacional de 

Educação Matemática, com a fundação da Sociedade Brasileira de Educação Matemática – 

SBEM e com a implantação dos primeiros programas de Pós-Graduação. 

http://www.matematicahoje.com.br/telas/cultura/cultura/educadores.asp?aux=A
http://sites.uol.com.br/vello/ubi.htm
http://sites.uol.com.br/vello/ubi.htm
http://www.sbem.com.br/
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Segundo Burak (2010a, p.10), nas últimas décadas, é expressiva a quantidade de 

produções na área de Educação Matemática, provenientes de pesquisas oriundas nos mais 

variados grupos de pesquisas das universidades, de cursos de especialização, dos 

programas de Mestrado e Doutorado em Educação Matemática. O autor informa, também, 

que a socialização dos resultados dessas pesquisas é feita por meio de revistas impressas, 

revistas on line, sites, periódicos da área e nos eventos que se realizam em muitos estados 

brasileiros; e que a expressão Educação Matemática se faz presente nas universidades por 

meio dos cursos de Licenciatura e dos programas de Pós-Graduação Lato-sensu ou Stricto-

sensu, nas modalidades de Mestrado e Doutorado: “Além disso, a Educação Matemática, 

nas últimas décadas, tem se mostrado extremamente dinâmica e apresenta avanços 

significativos na explicação de sua natureza” (BURAK e KLÜBER, 2010, p. 150). 

Percebemos que a Educação Matemática trouxe uma preocupação mais explícita 

com o aluno, em especial, com sua realidade histórico-cultural e social. Trouxe também 

uma preocupação bem acentuada com a formação do professor, como forma de deixá-lo 

mais preparado para enfrentar os desafios da sala de aula e torná-lo um verdadeiro 

mediador do processo de ensino para a aprendizagem. D’Ambrósio (1996) nos mostra que 

a função do professor é a de um associado aos alunos na busca da consecução da tarefa e, 

consequentemente na busca de novos conhecimentos. O autor também nos mostra que 

deve acontecer uma empatia entre alunos e professores, e ambos devem crescer social e 

intelectualmente no processo. 

Burak (2009) nos mostra outra finalidade da Educação Matemática ao dizer que 

“um olhar mais atento permite notar que as ações desenvolvidas mostram uma 

preocupação permanente na busca de uma Educação Matemática com qualidade, capaz de 

considerar os problemas fundamentais da educação e ter clareza na forma de articular e 

organizar o conhecimento” (BURAK, 2009, p. 10). 

Conforme relatamos anteriormente, a Educação Matemática está intimamente 

relacionada com vários campos do conhecimento e não se pode admitir uma Educação 

Matemática sem o concurso de outras áreas que fundamentam a Educação (BURAK, 

2010a, p. 11). Isso lhe confere uma natureza interdisciplinar, levando ao indivíduo, sujeito 

do conhecimento (aluno), uma formação que lhe faça desenvolver nos aspectos moral, 

social e intelectual e que lhe possibilite ser uma pessoa transformadora da sociedade onde 

vive. Nesse processo, a Matemática deve ser utilizada como uma mola mestra. Shimazaki e 

Pacheco (2010) relatam que: 
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A Educação Matemática, portanto, pode ser entendida como um meio que 

a educação se efetiva, via matemática, ou seja, tem por objetivo a 

formação do cidadão em que o conhecimento matemático é componente 

fundamental. Nesse âmbito, a Educação Matemática, enquanto campo de 

estudo, se ocupa, além dessas questões, das formas mais importantes e 

adequadas de ensino da matemática para a formação do indivíduo. Nesse 

aspecto, a Educação Matemática tem uma natureza interdisciplinar, ou 

seja, relaciona-se com vários campos do conhecimento, como: a 

Matemática, a Psicologia, a Filosofia, a Sociologia, entre outros. 

(SHIMAZAKI e PACHECO, 2010, p. 88) 

 

 Em se tratando da natureza da Educação Matemática, Burak (2010a, p. 13) relata 

sobre modelos, que servem como subsídios para uma discussão mais acentuada do assunto. 

Esses modelos demonstram a forte ligação da Educação Matemática com outras áreas do 

conhecimento e suas relações no processo de ensino e aprendizagem da Matemática. 

 O primeiro modelo apresentado por Burak (2010a, p. 13) é o chamado Modelo do 

Tetraedro de Higginson (RIUS, 1989), no qual a Educação Matemática pode ser descrita, 

através da imagem de um tetraedro, o qual é chamado de MAPS (M = Matemática, A = 

Filosofia, P = Psicologia e S = Sociologia), em que cada área corresponde a uma face do 

tetraedro: 

 

Tetraedro de Higginson 

 

                                               Fonte: Burak e Klüber (2010, p. 149). 

 

 Na análise desse modelo, o autor observa-se que algumas áreas específicas do 

trabalho acadêmico são evidenciadas na interatividade de duas faces (por exemplo, a aresta 

MP representa o entrecruzamento dos interesses da Matemática e da Psicologia; a aresta 

MA os interesses da Matemática e da Filosofia; etc). Mas, nem todos os entrecruzamentos 

dão origem a estudos em Educação Matemática que façam uso diretamente da Matemática, 

apesar de utilizá-la indiretamente de forma não explícita (BURAK, 2010a, p. 13). 
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 O segundo modelo é apresentado a partir das mudanças no âmbito da Educação de 

modo geral, as quais trouxeram a criação de outros eixos que trouxeram suas contribuições 

para a Educação Matemática. Nesses eixos, destacam a Antropologia que é “uma área do 

conhecimento que cada dia mais contribui com a Educação Matemática”, ao dar um alento 

ao estudo da dinâmica da sala de aula. A Linguística, a Língua Materna e a História da 

Matemática, dentre outras, oferecem sustentabilidade à Educação Matemática, pois não se 

pode conceber possibilidades de reflexões sem a presença tanto da linguagem matemática 

quanto da linguagem utilizada no discurso. A representação desse modelo está configurada 

em Burak e Klüber (2008, p. 98), onde as linhas pontilhadas apresentam a interligação e a 

reciprocidade entre as áreas do conhecimento. 

 

Educação Matemática 

 

Fonte: Burak e Klüber (2008, p. 98). 

 

 Observamos que todas as áreas do conhecimento apresentadas nesse modelo dão 

sustentabilidade à Educação Matemática, numa perspectiva centrada no ensino e 

aprendizagem e, provavelmente, lhe dão a possibilidade de alcançar um status científico. 

Assim, nesse estudo, estaremos chamando tal perspectiva de Educação Matemática 

construtivista, sociointeracionista. 

 

 



51 

 

3.2. Discutindo o papel do Professor de Matemática nessa perspectiva de Educação 

Matemática 

Para desempenhar com êxito o seu papel e vencer a “incerteza de nossos tempos”, 

segundo Burak (2009, p. 1124), o professor do século XXI deverá incluir algumas práticas 

que auxiliarão na concretização dos objetivos propostos no processo de ensino para a 

aprendizagem de Matemática: 

  

1) Organizador e pesquisador, adotando medidas para conhecer os seus alunos, no 

que diz respeito às suas condições socioculturais, suas expectativas e competências 

cognitivas, as quais servirão como parâmetros para a escolha e seleção de situações e ações 

adequadas que possibilitem a formação de conceitos e construção do conhecimento; 

 

2) Mediador, estabelecendo um elo entre o conhecimento construído historicamente 

e o conhecimento do aluno, promovendo discussões e debates sobre resultados, observando 

os procedimentos utilizados pelos alunos e oferecendo a ele a oportunidade de rever esses 

procedimentos e reconhecer uma solução mais adequada; 

 

3) Incentivador, dando estímulo e orientação à prática cooperativa entre os alunos, 

incentivando a troca e o confronto de ideias e oferecendo e indicando textos e literatura 

suficiente para embasá-las; 

 

4) Problematizador, buscando e criando novas hipóteses sobre as situações 

discutidas, incentivando os alunos à investigação sobre os conteúdos estudados, afim de 

levá-los a um maior aprofundamento e a novos conhecimentos 

 

5) Avaliador, procurando observar  as manifestações dos estudantes e o processo de 

ensino para a aprendizagem utilizando para isso, instrumentos distintos e adequados, 

observações e checagem de conteúdos em situações contextualizadas, verificando se está 

ou não acontecendo um progresso dos estudantes em relação à Matemática; para isso, faz-

se necessário repensar os métodos, as técnicas e os materiais utilizados, bem como utilizar 

a auto-avaliação assim que constatar diferenças entre o que se espera e o que o estudante 

apresenta como aprendizagem. 
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Faz-se necessária a imposição de alguns desafios para que essas capacidades se 

mostrem presentes no ensino para a aprendizagem de Matemática em diferentes níveis e 

modalidades de ensino. Burak (2009) sugere quatro desafios: 

 

1) Conhecer o objeto de estudo da Educação Matemática na 

perspectiva de uma visão internalista e da Educação Matemática na 

perspectiva do ensino e aprendizagem, pois isso pressupõe um 

diálogo mais efetivo com as ciências humanas e sociais;                 2) 

Distinguir e promover estudos de bases epistemológicas, sociológicas, 

psicológicas, filosóficas, educacionais e até mesmo ambientais que 

podem fundamentar uma prática pedagógica capaz de favorecer nos 

estudantes a construção de capacidades desejáveis para um cidadão do 

século XXI; 3) Conhecer as proposições de transformação da Educação, 

particularmente àquelas pertinentes ao campo da Pesquisa em Educação 

Matemática; 4) Reorientar a formação dos profissionais de modo a 

fazer frente às necessidades atuais da sociedade, implicando em construir 

um novo papel do professor e da escola. (BURAK, 2009, p. 1125, grifo 

do autor) 

 

Concordamos com as propostas desses desafios, especialmente ao sentirmos a 

necessidade de uma mudança no processo de ensino para a aprendizagem de Matemática. 

A Matemática não pode mais ser concebida por nossos alunos como uma ciência abstrata e 

sem aplicação no seu dia a dia; e, para que isso se concretize, é imprescindível uma 

mudança no perfil dos educadores matemáticos em prol de uma Educação que prepare 

nossos alunos para enfrentar com astúcia e coragem, os desafios que porventura possam 

surgir na sua vida cotidiana e nas suas profissões.  

Precisamos buscar uma Educação que proporcione condições necessárias ao aluno 

para concretizar a construção de conhecimentos, preparando-o para uma vivência crítica e 

consciente, e estimulando-o à prática da autonomia, da reflexão, da discussão e do 

raciocínio. Julgamos ser necessário, abortarmos as práticas pedagógicas arcaicas e 

obsoletas e adotarmos uma postura inovadora em prol de um maior dinamismo e de uma 

maior efetividade do processo de ensino e aprendizagem da Matemática. Concordamos 

com Rosa e Orey (2012) ao dizerem que: 

 

Desta forma, esperamos que as novas tendências de ensino em Educação 

Matemática proponham a criação de ambientes de aprendizagem para a 

Matemática, nos quais a atuação do professor seja a de orientador e 

mediador das atividades propostas nesses ambientes, enquanto que os 

alunos tenham liberdade de propor, desenvolver, criar, elaborar e modelar 

idéias que são necessárias para a construção do conhecimento 

matemático. Neste sentido, a elaboração de uma proposta educacional 

significativa, que atenda as novas demandas do ensino, que auxilie a 
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engajar os alunos no processo de ensino-aprendizagem em matemática, 

que os motive a aprender a aprender e que os ajude a se transformar em 

cidadãos atuantes na sociedade, é um desafio que se impõe a todo sistema 

educacional. (ROSA e OREY, 2012, p. 262, grifo dos autores) 

 

Entretanto, a Educação Matemática não pode ser considerada, apenas como mais 

uma ferramenta ou um método facilitador do processo de ensino para a aprendizagem de 

Matemática. É um campo do conhecimento que pode levar a alcançar outros objetivos e 

merece ser analisado de uma maneira mais criteriosa. Julgamos necessário que o professor 

possa dedicar mais o seu tempo ao estudo da Educação Matemática, para conhecê-la 

melhor e adquirir habilidades suficientes para entendê-la de forma mais evidente e, assim, 

no decorrer de suas aulas, aprender a fazer Matemática com mais significação.  

Por fim, encontramos respaldo em Abnadur, Barbieri e Burak (2004) quando 

descrevem o seguinte: 

 

A Educação Matemática é muito mais abrangente do que parece ser, não 

cabe, portanto a esta ciência a simples aquisição de informações sobre a 

Matemática e de automatismos que permitam desenvolver cálculos com 

rapidez. A compreensão e aprendizagem de métodos e processos 

matemáticos e o desenvolvimento de habilidades e atitudes mentais são 

aspectos indispensáveis à educação matemática. Trata-se então de 

aprender a fazer Matemática e não de aprender uma ciência feita. 

(ABNADUR, BARBIERI e BURAK, 2004, p. 5)  

  

Com base nessa visão de Educação Matemática, que considera o sujeito da 

aprendizagem e se vale das várias áreas do conhecimento que ajude a desenvolver um 

ensino na perspectiva de uma aprendizagem que tenha sentido e significado para o 

estudante, e também no papel que nós, educadores matemáticos, devemos desempenhar a 

partir dessa visão, apresentamos, agora, uma perspectiva para nos situarmos e entendermos 

a Modelagem Matemática. 

 

3.3. Apresentando nossa expectativa para a Modelagem Matemática  

  

Conforme descrevemos anteriormente, a Educação Matemática revela, em suas 

pretensões, a relevância de se considerar a capacidade cognitiva do aluno, a sua cultura, a 

língua materna, os fatores sociais e econômicos, dentre outros, no processo de ensino para 

a aprendizagem de Matemática. Logo, parece-nos aconselhável utilizar algumas 

metodologias de ensino oriundas de pesquisas acadêmicas e que estão em evidência nas 
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propostas pedagógicas que emergem dessas pesquisas. Dentre essas metodologias, 

encontramos a Modelagem Matemática, entendida por Burak (2010b, p. 15) como “uma 

metodologia de ensino de Matemática e, mais particularmente, para a Educação Básica”. 

Concomitantemente, Burak e Aragão (2012, p. 86) buscam, por meio da Modelagem, uma 

metodologia de ensino que leve em consideração e contemple uma nova perspectiva capaz 

de harmonizar e embasar as novas mudanças do processo de ensino para a aprendizagem 

de Matemática. 

 Em se tratando da Modelagem Matemática, existem algumas perspectivas para as 

diferentes formas de organizar e executar as atividades de Modelagem. Dentre as diversas 

definições, para Barbosa (2003, p. 2), “o termo perspectiva será emprestado para designar 

uma forma de ver e pensar que ilumina e orienta as atividades de Modelagem. Trata-se das 

idéias fundantes, ou seja, que dão sustentação” (BARBOSA, 2003, p. 2, grifo do autor). 

 Barbosa e Santos (2007, p. 2) novamente observa que as diversas perspectivas são 

destacadas por vários aspectos e, após analisá-los, ele sugere alguns objetivos didáticos 

dentro dessas perspectivas: 

 

 - o desenvolvimento da teoria matemática (epistemológica, educacional e 

contextual); 

 - o desenvolvimento das habilidades de resolução de problemas aplicados 

(realística); 

  - ou a análise da natureza e do papel dos modelos matemáticos na sociedade 

(sociocrítica). 

 Tendo relatado características e definições de algumas das perspectivas da 

Modelagem Matemática, inicialmente, havíamos pensado em delinear os rumos de nossa 

pesquisa no âmbito da perspectiva sociocrítica, ainda que nossos objetivos nunca tenham 

abarcado a análise de modelos matemáticos na sociedade.  

De acordo com Silva (2011, p. 17), o termo “sociocrítica” foi sugerido inicialmente 

por Barbosa (2003, p. 3), para denominar a perspectiva da Modelagem Matemática que 

tem por objetivo dar oportunidade aos alunos de discutir o papel e a natureza dos modelos 

matemáticos na sociedade, apoiando-se na Educação Matemática Crítica (SKOVSMOSE, 

1994). Segundo Araújo (2009, p. 1), com base em Skovsmose (1994), desenvolver um 

projeto de Modelagem numa perspectiva crítica é fazê-lo de uma maneira que ele incentive 

a participação crítica dos estudantes / cidadãos, procurando promover debates alusivos a 
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questões políticas, econômicas, ambientais, tendo como suporte técnico a própria 

Matemática. 

Já para Orey e Rosa (2007, p. 198), as escolas são locais imprescindíveis para a 

formação do aluno-cidadão e “a dimensão sociocrítica da Modelagem tem como 

background, a teoria sociocultural e a teoria do conhecimento social”. Os autores entendem 

que essa dimensão tem um relacionamento bastante estreito com a perspectiva 

emancipatória e com o aprendizado transformativo, os quais utilizam como base, os ideais 

filosóficos da teoria do pensamento crítico, e que essas abordagens são os fundamentos 

teórico-filosóficos da dimensão sociocrítica da Modelagem. Quanto à epistemologia para a 

Modelagem sociocrítica, os autores observam que: 

  

Atualmente, não existe um consenso geral sobre uma epistemologia para 

a modelagem sociocrítica, pois a definição da abordagem, a forma de 

utilização, as concepções de ensino-aprendizagem e o relacionamento 

professor-aluno dependem da formação acadêmico-pedagógica do 

professor que utilizará essa metodologia de ensino. (OREY e ROSA, 

2007, p. 202) 

  

Esses autores relatam, ainda, que a aprendizagem e a utilização dos conteúdos 

matemáticos no contexto sociocrítico dão embasamento para que o aluno possa analisar 

criticamente os problemas que porventura possam ocorrer na comunidade. Além do mais, o 

aspecto reflexivo da dimensão sociocrítica orienta o “currículo matemático para uma 

abordagem pedagógica emancipatória” que oferece ao aluno um maior contato com as 

atividades abertas que são solucionadas através de múltiplas perspectivas. 

Entretanto, após mais algumas leituras, começamos a nos interessar mais pela 

Modelagem Matemática Crítica, descrita por Rosa, Reis e Orey (2012, p. 162) como uma 

metodologia de ensino e aprendizagem da Matemática que tem como pretensão, trazer 

argumentações pedagógicas dos docentes, levando-os a incentivarem ações reflexivas 

constantes dos seus alunos, para que eles passem a entender e interpretar a sociedade onde 

vivem. Esse procedimento pedagógico objetiva criar ferramentas necessárias para que os 

alunos, enquanto “cidadãos em formação”, passem a tomar atitudes que os levem a agir e a 

modificar o mundo que os cerca, transformando-se em cidadãos informados, ativos e 

críticos em uma sociedade que é estruturada matematicamente.  

Para isso, a Modelagem Matemática exerce uma função especial na educação 

crítica para a cidadania, proporcionando aos alunos um maior entendimento daquilo que 

estudam e, consequentemente, incentivando a transformação da sociedade onde vivem, 
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numa perspectiva de atender às próprias necessidades. Os autores relatam que, no ensino e 

aprendizagem da Matemática num “mundo real com características variadas e complexas”, 

os alunos passam a negociar ideias, conceitos e objetos matemáticos abstratos, fazendo 

com que a simplificação de suposições passe a emergir quando a Matemática é utilizada e 

aplicada na resolução de situações-problema do dia a dia. 

Se nós queremos, então, alunos verdadeiramente preparados para viverem 

engajados na sociedade e terem um posicionamento extremamente crítico sobre a utilidade 

e aplicabilidade dos conteúdos apresentados em sala de aula e sobre possíveis situações 

que, porventura, possam enfrentar nas suas atividades cotidianas, julgamos ser 

imprescindível que o professor, mediador do processo de ensino para a aprendizagem, 

esteja preparado para desempenhar esse papel e orientar seus alunos a serem verdadeiros 

cidadãos. Aqui, apoiamo-nos em Freire (2003, p. 46) quando reforça que o “processo de 

ensinar não é o de transferir conhecimento, mas sim o de criar condições e possibilidades 

para a produção ou para a construção do conhecimento”.  

Ao trabalhar nessa perspectiva, acreditamos que o professor deve sempre inovar e 

procurar dar atenção “às indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos e às suas 

inibições”. Além do mais, deve sempre almejar ser um profissional com habilidades 

suficientes para conduzir e mediar as ações desenvolvidas na sala de aula. Professor e 

alunos devem formar uma parceria e serem coparticipantes do processo de ensino para a 

aprendizagem de Matemática. Encontramos respaldo em Jacobini (2004), ao afirmar: 

 

Entendo na fala de Freire que, na “sala de aula crítica”, ambos, professor 

e seus alunos aceitam e assumem o papel de participantes da 

aprendizagem, através da criação de possibilidades múltiplas para a 

construção do conhecimento, de um lado por meio de atividades 

intelectuais relacionadas com investigações, consultas e críticas, e do 

outro lado, através de atitudes mais voltadas para a práxis social 

relacionadas com o diálogo constante, o envolvimento e a comunicação. 

(JACOBINI, 2004, p. 23) 

 

 Entendemos que essa mudança na postura dos professores é peça fundamental. Não 

podemos mais conceber as práticas pedagógicas tradicionais que emperram todo o 

processo e pouco contribuem para o desenvolvimento social e crítico de nossos alunos. 

Clamamos que essas mudanças possam ser realmente concretizadas e, para que isso 

aconteça, segundo Chaves (2006), será necessário que o professor:  
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[...] deixe sua didática e métodos tradicionais e suas extensas listas de 

exercícios, muitas delas sem nenhum sentido pra o aluno, e levem-no a 

despertar para uma Matemática útil, necessária e interessante. Para tanto, 

é preciso haver, por parte do professor, um comprometimento com a 

prática educativa. E que o docente passe a ler, estudar, pesquisar, buscar 

fontes de informações e conhecer novas estratégias de ensino, desapegar-

se da sua rotina diária, buscar um tratamento contextualizado para o uso 

do livro didático, aonde o conteúdo já vem pronto e “engessado”. 

(CHAVES, 2006, p. 23) 

 

 Julgamos que essa nova concepção em relação à postura do professor poderá trazer 

grandes benefícios para o processo de ensino para a aprendizagem de Matemática, em 

especial, na perspectiva de Educação Matemática que apresentamos. Ao se trabalhar essa 

perspectiva e com objetivos pedagógicos bem definidos, o professor poderá levar seus 

alunos a uma compreensão crítica do mundo onde vivem, tendo como instrumento a 

Matemática. Essa interação professor – alunos tende a ser essencial para que as atividades 

propostas, baseadas no interesse dos alunos, possam surtir os efeitos desejados, criando um 

maior envolvimento dos alunos e levando-os a aprender de forma mais prazerosa e com 

maior interesse e, consequentemente, alavancar um crescimento político e social desses 

alunos. “Dessa forma, educador e educandos serão considerados sujeitos ativos de todo o 

processo, o que se efetiva a partir de uma comunicação dialógica em sala de aula” 

(KLÜBER, 2010, p. 101).  

Por fim, nessa pesquisa, assumiremos o trabalho com a Modelagem Matemática na 

perspectiva de Burak (2010a, p.11) com uma “expectativa sociocrítica de Educação 

Matemática”, buscando desenvolver nos nossos alunos a autonomia e o espírito crítico, 

promovendo a construção de capacidades que favoreçam o conjecturar, o levantar 

hipóteses, o trabalhar em grupo e colaborativamente. Com o desenvolvimento de nossas 

atividades de Modelagem Matemática, intentamos possibilitar que eles se posicionem em 

todas as circunstâncias, trabalhem com seu interesse, tenham a oportunidade de buscar seus 

dados, bem como o poder de decidir o caminho a seguir, podendo errar e assim, reorientar 

o processo.  

Enfim, são essas algumas características que levaremos em consideração no 

desenvolvimento de nossa pesquisa, que passaremos a detalhar em seu contexto, a seguir. 
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Capítulo 4 

 

DELINENADO A METODOLOGIA DE NOSSA PESQUISA 

 

“Se experimentar prazer com a Matemática, não a esquecerá 

facilmente e haverá, então, uma grande probabilidade de que ela se 

torne alguma coisa mais: uma ocupação favorita, uma ferramenta 

profissional, a própria profissão ou uma grande ambição.”  

George Pólya 

 

 Neste capítulo, relataremos a contextualização e os procedimentos metodológicos 

que nortearam e sustentaram a realização de nossa pesquisa.  

Inicialmente, de maneira mais detalhada, retornaremos à nossa questão de 

investigação, aos nossos objetivos e à nossa metodologia da pesquisa. Em seguida, 

apresentamos o cenário onde ocorreu a pesquisa, os procedimentos utilizados e os 

instrumentos de pesquisa. 

 

4.1.  Retomando nossa Questão de Investigação 

 

Conforme descrevemos nos capítulos anteriores, a Modelagem Matemática, se bem 

trabalhada, pode ser uma importante ferramenta que levará os alunos a se interessarem 

mais pela Matemática e, com isso, estudá-la e aprendê-la de forma mais prazerosa. 

Acreditamos que utilizar a Modelagem Matemática por meio de uma situação-problema 

não matemática dará ao aluno possibilidades de um envolvimento mais efetivo em 

situações que o levem a um conhecimento reflexivo que exige importantes investigações e 

análises do assunto estudado. Assim, o aluno se vê efetivamente comprometido com sua 

aprendizagem e, consequentemente, surgem maiores oportunidades para a construção de 

seu conhecimento. 

 Embasados nas discussões até aqui realizadas e considerando a nossa hipótese de 

trabalho sobre a importância da Modelagem Matemática no processo de ensino para a 

aprendizagem da Matemática, realizamos nossa pesquisa tendo como fio condutor a 

seguinte questão de investigação: 
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Quais são as possíveis contribuições de atividades de Modelagem Matemática, 

na perspectiva de Educação Matemática assumida, ao processo de ensino para a 

aprendizagem de Matemática e à formação integral dos estudantes do 9º ano / EF?  

 

 Levando em consideração a questão apresentada, definimos nossos objetivos e 

procuramos estabelecer as propostas metodológicas que tornariam viável a realização de 

nossa pesquisa. 

 

4.2. Retomando os nossos objetivos  

 

 Intentamos realizar uma pesquisa cujo objetivo geral é identificar e analisar as 

possíveis contribuições da utilização de atividades de Modelagem Matemática no processo 

de ensino para a aprendizagem de Matemática no 9º ano do Ensino Fundamental, 

discutindo as possíveis implicações de um estudo dessa natureza para um repensar sobre o 

ensino, resultando em aprendizagem, no gostar e no interesse dos alunos em estudar 

Matemática.  

De maneira mais específica, objetivamos apresentar e discutir a Modelagem 

Matemática como tendência de pesquisas e práticas, numa perspectiva sociocrítica de 

Educação Matemática. Propusemo-nos, também, a planejar, desenvolver e avaliar 

atividades contextualizadas de Modelagem Matemática que possam concretamente 

contribuir para o processo de ensino para a aprendizagem dos conteúdos matemáticos 

desenvolvidos no 9º ano do Ensino Fundamental, as quais serão descritas a seguir. 

 

4.3. Retomando a nossa Metodologia de Pesquisa 

 

Em nossa pesquisa, não pretendemos priorizar a constatação de fatos, o teste ou o 

experimento de teorias, o levantamento e a quantificação de dados visando testar hipóteses, 

enfim, não almejamos, prioritariamente, estabelecer relações entre causa e efeito. Baseados 

nessas constatações e, levando em consideração a concretização de nossos objetivos 

propostos e, pleiteando responder à nossa questão de investigação, escolhemos realizar 

uma investigação qualitativa. 

Para D’Ambrósio e D’Ambrósio (2006, p. 18), a pesquisa qualitativa começou a ser 

valorizada e a ser considerada como a mais adequada para pesquisa em Educação, há 

aproximadamente duas décadas.  



61 

 

A pesquisa qualitativa tem como foco entender e interpretar dados e discursos, 

mesmo quando envolve grupos de participantes. Esse tipo de pesquisa depende da relação 

observador – observado e usa como metodologia, por excelência, a interpretação e as 

técnicas de análise de discursos e narrativas. D’Ambrosio (2006) defende ainda que esse tipo 

de pesquisa traz inovações, no seguinte sentido:  

 

[...] A pesquisa qualitativa é outra coisa. No meu entender, é o caminho 

para escapar da mesmice. Lida e dá atenção às pessoas e às suas ideias, 

procura fazer sentido de discursos e narrativas que estariam silenciosas. E 

a análise dos resultados permitirá propor os próximos passos. 

(D’AMBRÓSIO, 2006, p. 19) 

 

 Para Bogdan e Biklen (1994), a expressão investigação qualitativa é definida 

“como um termo genérico que agrupa diversas estratégias de investigação que partilham 

determinadas características” e observam que “nem todos os estudos considerados 

qualitativos patenteiam essas características com igual eloqüência”. Entretanto, para os 

pesquisadores, é importante que seja observada algumas peculiaridades, as quais 

embasarão e darão fundamentação à metodologia de pesquisa da presente dissertação: 

 

1. Na investigação qualitativa, a fonte direta de dados é o ambiente 
natural, constituindo o investigador o instrumento principal;  
2. A investigação qualitativa é descritiva;  
3. Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 
simplesmente pelos resultados ou produtos;  
4. Os investigadores qualitativos tendem a analisar os dados de forma 
intuitiva;  
5. O significado é de importância vital na abordagem qualitativa. 
(BOGAN e BIKLEN, 1994, p. 47-51) 

 

 Outros pesquisadores também defendem características específicas para a pesquisa 

qualitativa, observando que essas características não devem ser desconsideradas e que são 

elas que darão um caminho norteador para a investigação que está sendo realizada. Para 

Santos Filho (2009), na pesquisa qualitativa acontece uma aproximação pesquisador e 

sujeitos da pesquisa, levando em consideração as seguintes perspectivas: 

 

- a realidade é dependente da mente do sujeito e o pesquisador não se 

pode colocar fora da história nem da vida social, e deve usar uma 

linguagem real, não neutra e semelhante à do dia-a-dia; 

- dirige sua atenção para o reino do sujeito que conhece e qualquer 

afirmação sobre o mundo baseia-se inevitavelmente nos interesses, 

valores e situações do indivíduo; 

- o objetivo é o resultado do acordo entre as pessoas;  
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- o foco é a experiência individual de situações, o senso comum, o 

processo diuturno de construção do significado, o “como”.  

- utiliza-se o método indutivo, por definições que envolvem o processo e 

nele concretizam, pela intuição e criatividade durante o processo da 

pesquisa, por conceitos que se explicitam via propriedades e relações, 

pela síntese holística;     

- o pesquisador imerge-se no fenômeno de interesse;  

- a validade é o mais importante. (SANTOS FILHO, 2009, p. 40-45) 

 

 Para Barbosa (2001, p. 81), o método qualitativo domina / está presente grande 

parte das pesquisas no campo da Educação e da Educação Matemática. O autor recorre a 

André (1998), para defender que essa presença baseia-se na sua possibilidade de revelar os 

processos educacionais e o cenário escolar “por dentro”, criando um grande número de 

“possibilidades de trazer para a Academia, o ponto de vista dos atores sociais que estão 

sendo foco do estudo”. Para o pesquisador, esse método possui algumas características que 

proporcionam a sua constante utilização nas pesquisas: 

 

- O pesquisador é considerado instrumento de pesquisa;  

- A pesquisa qualitativa apresenta dados descritivos, que são abordados 

interpretativamente; 

- O ambiente natural é a fonte direta de dados;  

- A compreensão do processo ocupa lugar relevante;  

- O ponto central da pesquisa é a busca do significado que as pessoas dão 

para as coisas;  

- o método de análise é o indutivo. (BARBOSA, 2001, p. 81-83) 

 

Para Santos (2012, p. 69), pesquisa qualitativa é aquela em que a pergunta diretriz é 

elaborada de forma questionadora / problematizadora e os participantes nela envolvidos 

são fundamentais para a obtenção de respostas à pergunta, sob critérios de credibilidade, 

fornecendo informações mais descritivas que primam pelo significado dado às ações dos 

participantes.  

 Já para Fiorentini e Lorenzato (2007, p. 9), existem diversas maneiras de coletar 

informações quando se trata de uma pesquisa qualitativa. Nesse tipo de pesquisa, a coleta 

pode ser obtida utilizando instrumentos mais dirigidos, como questionários e entrevistas 

com questões fechadas ou por meio de instrumentos abertos, como entrevistas abertas e 

observação participante ou etnográfica. Os autores ainda observam que qualquer técnica 

escolhida para a coleta dos dados apresenta suas vantagens e desvantagens e, por isso, 

julgam conveniente que o pesquisador, com o intuito de ser o mais fidedigno possível em 

relação aos dados obtidos, deve ser criterioso e pense na possibilidade de utilizar mais de 

uma técnica para a obtenção dos dados. 
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Assim, devido à natureza de nossa pesquisa, destacamos Alves-Mazzotti e 

Gewandsznajder (1998, p. 21), para quem a pesquisa qualitativa proporciona um caminho 

que permite uma extensa gama de possibilidades da utilização de diversos procedimentos e 

instrumentos de coleta de dados, pois possui como característica ser multimetodológica. 

Isso nos leva a acreditar que nossa investigação pode ser classificada como qualitativa, 

considerando não só os seus objetivos, como também os instrumentos de coleta de dados 

que pretendemos utilizar. 

Concordamos ainda, com Burak e Aragão (2012, p. 87-88) ao defenderem que o 

“status de uma metodologia”, a partir do momento que significa estudos de caminhos, 

fundamenta-se em um entendimento de Ciência e transmite uma visão de conhecimento 

que contemple e respeite as características e natureza do humano e do natural, assim como 

com a clareza de que cada objeto deve ser estudado de forma globalizada, assistidos e 

subsidiado por áreas do conhecimento que promovam essa possibilidade. Os autores 

também defendem que, nessa perspectiva, é que se devem / podem realizar pesquisas em 

Modelagem Matemática. 

A natureza qualitativa de nossa pesquisa também se justifica pela concepção de 

Modelagem Matemática como um ambiente de aprendizagem e investigação, constituindo-

se assim, em um “ambiente natural” para se tornar uma fonte de coleta de dados, na 

perspectiva de Borba e Araújo (2006, p. 16). Enfim, neste trabalho, entenderemos por 

pesquisa qualitativa aquela cujos dados não podem ser mensuráveis devido à realidade e o 

sujeito comporem elementos indissociáveis.  

Ao agirmos assim, analisando e investigando o sujeito da pesquisa, temos que, 

obviamente, considerarmos os seus traços subjetivos e suas peculiaridades e, 

consequentemente, observarmos que tais particularidades não podem ser transformadas em 

números quantificáveis e dados relevantes que nos conduzirão a simples relatórios 

técnicos. Dentro dessa perspectiva, procuraremos nos guiar na análise e descrição de 

nossos “dados qualitativos”. Entretanto, antes disso, apresentaremos um pouco das 

pesquisas teórico-bibliográfica e de campo. 

 

4.4.  Sobre a pesquisa teórico-bibliográfica realizada 

 

 Para alcançarmos os objetivos inicialmente propostos, realizamos uma pesquisa 

teórico-bibliográfica sobre Modelagem Matemática, na perspectiva da Educação 

Matemática sócio-crítica, com o intuito de fundamentar melhor a nossa investigação. 
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Fizemos um levantamento específico no banco de teses da Capes, ao longo do ano de 

2012, na qual constatamos que os temas relacionados com a Modelagem Matemática 

datam a partir da década de 1980 e, a cada ano que se passou, foram ganhando mais 

notoriedade e aumentando o interesse dos pesquisadores nessa área.  

Existe um número expressivo de teses e dissertações, das quais selecionamos e 

analisamos um total de 43 (quarenta e três) pesquisas, sendo 38 (trinta e oito) Dissertações 

de Mestrado e 5 (cinco) Teses de Doutorado. Essas pesquisas (dissertações e teses) foram 

realizadas em 23 (vinte e três) universidades / faculdades diferentes do Brasil, estando 

distribuídas em 10 (dez) estados brasileiros e o Distrito Federal, com maior predominância 

nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Pará. 

Algumas dessas pesquisas serviram de embasamento para fundamentar o referencial 

teórico da investigação que realizamos nos capítulos anteriores, além de textos (artigos e 

livros) que consideramos fundamentais para situarmos teoricamente nossa pesquisa. 

 

4.5.  Apresentando os participantes da pesquisa de campo e os instrumentos de coleta 

de dados 

 

Nossa pesquisa de campo foi realizada no 1º semestre de 2013, com 38 (trinta e 

oito) alunos regularmente matriculados em 2 (duas) turmas do 9º ano do Ensino 

Fundamental de uma escola estadual denominada Escola Estadual “Napoleão Reis”, 

situada à Rua Souza Rêgo, nº 15, Centro, na cidade de Lamim – Minas Gerais. A escola é 

mantida pelo estado de Minas Gerais e oferece o Ensino Fundamental, com duração de 9 

(nove) anos, em Projeto de Tempo Integral (aulas de manhã e à tarde); o Ensino Médio 

Geral; a Educação de Jovens e Adultos; o Curso Normal de Nível Médio (Magistério); o 

Curso Técnico Subsequente de Gestão e Negócios. A escola funciona em 3 (três) turnos, 

no horário de 07:00 às 21:50 horas, tendo um total de 668 (seiscentos e sessenta e oito) 

alunos. Ela atende alunos tanto da zona rural quanto da zona urbana e, na sua maioria, os 

alunos são carentes (dados coletados do Regimento da Escola).  

Cabe justificar que essa escola foi a escolhida pelo fato de ser o local onde o 

pesquisador exerce a sua profissão docente nos Ensinos Fundamental e Médio e, também, 

pelo aguçado interesse da direção e da equipe pedagógica da escola na implantação e 

execução de um projeto que pudesse mostrar a importância da Matemática para a vida 

cotidiana dos estudantes, de modo a favorecer a compreensão e, em consequência, o 
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interesse pelo estudo dessa disciplina, evidências essas explicitadas nas palavras da direção 

e da coordenação pedagógica. 

 Esclarecemos que, durante a realização de nossa pesquisa de campo, estávamos 

oficialmente afastados de nossas atividades docentes (em licença para cursar Mestrado). 

Assim, após autorização prévia e por escrito da direção da escola, era o momento de 

constituir o grupo de alunos participantes da pesquisa. Para isso, entramos em contato com 

a professora que estava nos substituindo no Ensino Fundamental, que prontamente se 

dispôs a ceder 1 (uma) aula de 50 (cinquenta) minutos em cada uma das 2 (duas) turmas do 

9º ano. Cabe ressaltar que a carga horária de Matemática em cada uma das turmas era de 5 

(cinco) aulas semanais. Assim, a professora aceitou ministrar os conteúdos de Matemática 

das turmas participantes da pesquisa normalmente em 4 (quatro) aulas, para que em nossa 

aula, ficássemos totalmente livres para desenvolver nossas atividades de Modelagem.  

Vale a pena destacar que nossa escolha pelo 9º ano se deveu ao fato de que por se 

tratar de uma série final do ciclo fundamental, acreditamos que era possível explorar de 

forma mais aprofundada as relações entre situações do dia a dia e os conhecimentos 

algébricos, geométricos e estatísticos que foram sendo construídos ao longo do Ensino 

Fundamental e ganham novos “degraus” no 9º ano, especialmente com o estudo das 

equações do 2º grau, do triângulo retângulo e da estatística descritiva.   

Para iniciar nossa pesquisa, o próximo passo, então, foi enviar uma Carta-Convite 

por escrito (Apêndice 1) a todos os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental da escola, 

com esclarecimentos diversos sobre a pesquisa e sobre as suas formas de participação na 

pesquisa. Desde o momento da proposta, os alunos se demonstraram interessados em 

participar do projeto. Após detalharmos seus objetivos e instrumentos, todos eles aceitaram 

o convite e devolveram ao pesquisador o termo de aceite devidamente assinado por eles e 

pelo pai, mãe ou responsável. Esclarecemos que denominaremos tais alunos de 

participantes de nossa pesquisa. 

As atividades da pesquisa foram realizadas nas terças-feiras (turma da manhã) e nas 

quartas-feiras (turma da tarde), no horário normal das aulas de Matemática e se estenderam 

por todo o 1º semestre de 2013.  

Como instrumentos de coleta de dados, no 1º encontro com cada turma, aplicamos 

o Questionário Inicial (Apêndice 2), contendo questões abertas com o objetivo de conhecer 

melhor os participantes, sua realidade e também eventuais temas que eles gostariam de 

investigar com um “olhar matemático”.  
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No encontro final com cada turma, aplicamos o Questionário Final (Apêndice 3), 

contendo questões abertas e fechadas com o objetivo de avaliar o desenvolvimento das 

atividades, a atuação do professor na sua condução, além de conter uma autoavaliação 

sobre a motivação e participação nas atividades. 

As gravações de áudio e vídeo, juntamente com o diário de campo e os 

questionários, foram as formas de registro de dados utilizados pelo pesquisador durante os 

encontros realizados com os participantes da pesquisa, tanto na exposição dos conteúdos 

necessários para trabalhar as questões / situações-problema, quanto na realização das 

atividades. Nesses registros, constam as descrições de alguns diálogos entre o pesquisador 

e os participantes, suas observações e os detalhamentos das atividades (ALVES-

MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 1998. p. 167).   

Todos os dados obtidos através das gravações e do diário de campo, além dos dados 

coletados a partir de nossos questionários e das atividades realizadas pelos participantes 

nos possibilitarão a descrição e a análise dos dados, o que será detalhado a partir do 

próximo capítulo. 

Cabe destacar que o desenvolvimento dessa pesquisa configurou-a como uma 

pesquisa-ação educacional, já que as atividades foram implementadas a partir de uma 

interação pesquisador / alunos, considerando a perspectiva de Burak (1987, 1992, 1998, 

2004, 2006 e 2010a), por se tratar da Modelagem Matemática como uma metodologia 

alternativa para o ensino de Matemática voltado para os níveis de ensino fundamental e 

médio (BURAK, 2005, p. 2), nos quais exercemos nossa prática docente ha mais de duas 

décadas. 

 

4.6. Apresentando os temas das atividades de Modelagem 

 

Burak (2010a) apresenta 5 (cinco) etapas que auxiliam o desenvolvimento da 

Modelagem Matemática na perspectiva de significação e formação do conhecimento 

matemático. São elas: 

 

1- Escolha do tema: Para ser desenvolvido em Modelagem Matemática, 

na perspectiva assumida, deve partir do interesse do grupo ou dos grupos 

de estudantes e inicialmente pode não ter nada de matemática.  

2- Pesquisa exploratória: Esta etapa consiste em conhecer mais sobre o 

tema, buscar informações no local onde se localiza o interesse do grupo 

de pessoas envolvidas, além de se constituir em uma das premissas para o 
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trabalho nessa visão de Modelagem é uma etapa importante na formação 

de um estudante mais crítico. 

3- Levantamento dos problemas: É a etapa em que se inicia a ação 

matemática propriamente dita, pois é o início do levantamento dos 

problemas, como resultado da pesquisa exploratória. 

4- Resolução do(s) problema(s): Confere à Modelagem Matemática a 

etapa em que se faz uso de todo o ferramental matemático disponível [...] 

os conteúdos matemáticos ganham importância e significado. 

5- Análise crítica da(s) solução(ões): Esta etapa da Modelagem é um 

momento muito rico e especial para analisar e discutir a solução ou as 

soluções encontradas (BURAK, 2010a, p. 19-24). 

 

Seguindo todas as etapas acima sugeridas, durante a realização de nossa pesquisa, 

tivemos por objetivo fazer com que cada participante, pela sua ação durante a realização 

das atividades, pudesse perceber a importância da Matemática para a vida, conhecer e 

desenvolver estratégias de pensamento, buscar soluções distintas, perceber ainda a 

possibilidade de trazer outras áreas do conhecimento para resolver uma questão. Além 

disso, com a mediação do pesquisador, busca-se orientá-los de modo a favorecer a 

construção do conhecimento pelo próprio estudante. Por fim, também um objetivo do 

pesquisador é permitir que o estudante conhecesse a importância da Matemática para sua 

vida, seja ele matemático ou não. 

 Buscamos ressaltar a importância da aquisição de novos conhecimentos 

matemáticos e incentivá-los a não medirem esforços para alcançarem outra visão dos 

conteúdos trabalhados em sala de aula, bem como mostrar que esses conteúdos são 

indispensáveis para a sua vida cotidiana. 

Descreveremos, agora, um detalhamento / apresentação dos projetos desenvolvidos 

por cada turma durante a pesquisa de campo. 

 

4.6.1. Tema da Turma da Tarde: A Planta Baixa de uma Casa 

 

Após recebermos o aceite dos participantes da pesquisa da turma do 9º ano do 

período da tarde, propusemos a eles a formação de grupos para facilitar a realização das 

atividades em todas as etapas da Modelagem Matemática, na perspectiva de Burak (1998). 

Esclarecemos que eles teriam liberdade para formar os grupos de acordo com a afinidade, 

com o consentimento de todos os integrantes. Então, a turma da tarde, composta por 21 

(vinte e um) alunos, dividiu-se em 4 (quatro) grupos, sendo 1 (um) grupo com 6 (seis) 

alunos e 3 (três) grupos com 5(cinco) alunos cada.  
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Na escolha do tema, os alunos, a princípio, sugeriram um número variado de 

temas: Agricultura, Bandas de Rock, Carros, Cidade de Lamim, Colégio Militar, Fauna, 

Futebol, Mineração, Moeda, MotoCross, Música, Planta Baixa de uma Casa, Plantação de 

Eucalipto, Vegetação e Viagens Espaciais. Comentamos que seria bastante um tanto 

quanto “inviável” desenvolvermos a pesquisa baseada em tantos temas. Os alunos 

mediados pelos pesquisadores e após conversarem entre si decidiram que, no momento, o 

tema mais interessante a ser trabalhado seria “A Planta Baixa de uma Casa”.  

 

4.6.2. Tema da Turma da Manhã: A Escola Estadual “Napoleão Reis” 

 

Após recebermos o aceite dos participantes da pesquisa da turma do 9º ano do 

período da manhã, assim como na turma da tarde, propusemos a eles a formação de grupos 

para facilitar a realização das atividades, esclarecendo que eles também teriam liberdade 

para formar os grupos de acordo com a afinidade, com o consentimento de todos os 

integrantes. Então, a turma da manhã, composta por 17 (dezessete) alunos, dividiu-se em 4 

(quatro) grupos, sendo 1 (um) grupo de 5 (cinco) alunos e 3 (três) grupos de 4 (quatro) 

alunos cada.  

Na escolha do tema, os alunos também sugeriram diversos temas: Bulling, 

Cantores, Carvão Vegetal, Cidade de Lamim, Criação de Gado, E. E. “Napoleão Reis”, 

Futebol Profissional, Futebol, Plantação de Eucalipto e Transportes. Também esclarecemos 

que seria importante que eles realizassem uma discussão e chegassem a um consenso de 

qual seria o tema mais propício para o trabalho coletivo. Após discutirem bastante, 

chegaram à conclusão de que o melhor tema seria “A Escola Estadual Napoleão Reis”, 

escola onde estudavam e que, naquele momento, estava passando por várias reformas e 

ampliações. 

No próximo capítulo, passaremos a descrever com maiores detalhes a etapa da 

escolha do tema e, também, a descrever as demais etapas de Modelagem Matemática 

realizadas: a pesquisa exploratória, o levantamento dos problemas, a resolução dos 

problemas e a análise crítica. 
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Capítulo 5 

 

O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

“Toda prática é fruto de uma forma particular de ver, de pensar e de 

compreender o mundo que nos cerca. É, também, a forma 

particular de se ver a Matemática, como objeto de conhecimento a 

ser ensinado e admitir que esta visão inclua não ter apenas uma 

forma de ser ensinada.” 

Dionísio Burak. 

 

Neste capítulo, inicialmente relataremos as demais etapas do trabalho com a 

Modelagem, desde as reuniões com o Diretor da escola, a equipe pedagógica e a professora 

regente até a apresentação das atividades, o relato dos acontecimentos no ambiente escolar e na 

sala de aula. Por fim, focaremos nos dados coletados com os alunos de duas turmas do 9º ano 

do Ensino Fundamental da Escola Estadual “Napoleão Reis”, localizada na cidade de 

Lamim – MG. Esclarecemos que, durante a elaboração de nosso projeto, recebemos 

autorização do Diretor da escola para que pudéssemos realizar nossa pesquisa e também 

recebemos autorização para divulgar / citar o nome da escola no presente trabalho. 

Relembramos que essa escola foi escolhida, pois é nela que exercermos nossa 

profissão de professor, ministrando aulas de Matemática nos Ensinos Fundamental e 

Médio e, também, devido ao interesse da direção e da equipe pedagógica na implantação e 

execução de um projeto que pudesse mostrar a importância da Matemática para a vida 

cotidiana dos estudantes.  

Esclarecemos, ainda, que nosso projeto era destinado a alunos do 9º ano do Ensino 

Fundamental e, como, no momento da pesquisa, não estávamos trabalhando com tais 

alunos, pesquisamos turmas regidas por uma colega de trabalho.  

 

5.1. A reunião com o Diretor, a Equipe Pedagógica e a Professora Regente 

 

No dia 08 de fevereiro de 2013, estivemos presentes no prédio da referida escola 

para nos reunirmos com o Diretor e a Equipe Pedagógica, com o objetivo primordial de 

conversamos sobre a execução do nosso projeto de Modelagem. Na oportunidade, 
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apresentamos cópias do Projeto de Pesquisa e da Carta Convite a todos os presentes. 

Durante a leitura da carta, percebemos que a Modelagem Matemática era uma novidade 

para os participantes da reunião. Surgiram perguntas diversas sobre a Modelagem e sobre 

como estaríamos desenvolvendo o projeto.  

Esclarecemos que a execução do projeto só seria iniciada a partir do momento que 

tivéssemos a Carta Convite devolvida e assinada pelos alunos e pelo pai ou mãe ou 

responsável e que os encontros com os alunos aconteceriam durante o horário normal das 

aulas, sem qualquer tipo de prejuízo para eles. Informamos que a Carta Convite é, também, 

um documento que informa e esclarece o aluno participante da pesquisa para que ele possa 

tomar sua decisão de forma justa e sem constrangimentos sobre a sua participação ou não 

no projeto, ou seja, trata-se de uma proteção legal e moral tanto do pesquisador quanto do 

pesquisado, visto que ambos estariam assumindo responsabilidades. 

Tendo realizado os devidos esclarecimentos, fomos autorizados a procurarmos a 

professora regente e a darmos início à execução do projeto com as duas turmas do 9º ano 

do Ensino Fundamental. Verificamos que uma das turmas frequentava o turno da manhã e 

a outra, o turno da tarde. 

Logo após, fomos ao encontro da professora regente para que pudéssemos 

esclarecer sobre como iríamos desenvolver o projeto. Já havíamos conversado com ela 

extraoficialmente e a colocado a par do projeto que seria trabalhado durante as aulas de 

Matemática. Aproveitamos a oportunidade e lhe entregamos uma cópia do projeto. Ela 

demonstrou estar bastante entusiasmada e interessada na execução do projeto e a motivar 

os alunos a participarem com afinco e, com isso, darem contribuições valiosas no decorrer 

dos encontros. Dialogamos e chegamos a um acordo que, dentre as cinco aulas semanais de 

Matemática em cada turma, poderíamos estar utilizando uma aula semanal para o 

desenvolvimento do projeto, sendo tal aula às terças-feiras na turma da manhã e às quartas-

feiras na turma da tarde. Também combinamos que, a princípio, isso ocorreria ao longo do 

1º semestre letivo de 2013.  

Chegou, então, a tão esperada hora de iniciarmos nossa pesquisa de campo. 

Passaremos, agora, a descrever as etapas realizadas em cada um dos temas trabalhados. 

Durante os relatos, os alunos serão denominados participantes da pesquisa e, para 

procurando preservar o anonimato de cada um, eles serão identificados por sequências 

aleatórias de A1, A2, A3, ..., A21 e de A1, A2, A3, ..., A17. Relembramos que cada 

encontro (aula semanal) teve a duração de 50 (cinquenta) minutos. 
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5.2. Trabalhando com o Tema: A Planta Baixa de uma Casa 

 

Conforme combinado anteriormente com a professora regente, nossos encontros 

com o 9º ano A foram realizados às quartas feiras. Realizamos nosso primeiro encontro 

com os participantes no dia 27 de fevereiro de 2013. Foi o momento de apresentar a eles o 

nosso projeto. Inicialmente, foi feita uma leitura do projeto, na qual procuramos orientá-los 

do que se tratava e de como poderia ser desenvolvida cada etapa. Esclarecemos que seria 

importante a participação de todos na pesquisa, mas que essa participação só ocorreria 

mediante livre e espontânea vontade de cada um deles.  

Entregamos a todos a Carta Convite que foi lida em conjunto. Durante a leitura, 

fomos sanando as dúvidas que foram surgindo. Informamos a eles que a execução do 

projeto só poderia ser iniciada a partir do momento que tivéssemos a Carta Convite 

devolvida pelos interessados devidamente assinada por eles e pelo pai, mãe ou responsável. 

Observamos que era grande a expectativa de todos em participar da pesquisa.  Na 

oportunidade, pudemos perceber que nenhum aluno já tinha ouvido falar sobre a 

Modelagem Matemática, mas mesmo eles nada conhecendo sobre esse assunto, ficaram 

eufóricos e, verbalmente, todos manifestaram sua motivação em participarem da pesquisa. 

Combinamos que, aqueles que pretendessem participar da pesquisa, deveriam 

devolver no próximo encontro a Carta Convite devidamente assinada. 

O segundo encontro ocorreu em 06 de março de 2013 e, com satisfação, 

recebemos de volta todas as Cartas Convite devidamente assinadas pelos participantes da 

pesquisa e pelos seus pais ou responsáveis. Voltamos a perceber o entusiasmo de cada um 

deles em participar da pesquisa. Eles também comentaram que os pais ou responsáveis 

ficaram felizes com o convite que seus filhos receberam. 

Após recebermos o aceite dos participantes da pesquisa, propusemos a eles a 

formação de grupos para facilitar a realização das atividades. Esclarecemos que eles teriam 

liberdade para formar os grupos de acordo com a afinidade e com o consentimento de 

todos os integrantes. Então, essa turma composta por 21 (vinte e um) alunos, foi distribuída 

em 4 (quatro) grupos, sendo 1 (um) grupo com 6 (seis) alunos e 3 (três) grupos com 5 

(cinco) alunos cada (Grupo 01: A4, A11, A14, A17, A18, A21; Grupo 02: A2, A8, A13, 

A19, A20; Grupo 03: A1, A6, A7, A9, A16; Grupo 04: A3, A5, A10, A12, A15). 

Destacamos que, para garantir o anonimato dos participantes, foi usada uma sequência 

aleatória A1, A2, A3, ..., A21, que não representa a ordem numérica ou alfabética desses 

estudantes no diário de classe. 
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Com as autorizações em mãos, pudemos dar início à nossa pesquisa. Na 

oportunidade, entregamos aos participantes da pesquisa o Questionário Inicial para que 

pudéssemos levantar alguns dados sobre eles e sobre suas famílias. Este questionário foi 

preenchido individualmente e, ao analisá-lo, obtivemos os seguintes dados:  

 

Idade dos participantes da pesquisa 13 anos: 07  

14 anos: 14  

 

Número de pessoas que vivem na casa, 

inclusive o(a) aluno(a) 

02 pessoas: 01  

03 pessoas: 07  

04 pessoas: 05  

05 pessoas: 07  

09 pessoas: 01  

 

 

 

 

Profissão do Pai 

Agricultor: 04 

Ajudante de Pedreiro: 02 

Lavrador: 02 

Motorista: 02 

Pedreiro: 04 

Policial: 02 

Professor: 02 

Queijeiro: 01 

Trabalhador Rural: 01 

Já Falecido: 01 

 

 

Profissão da Mãe 

Comerciante: 03 

Dona de Casa: 05  

Empregada Doméstica: 03 

Faxineira: 01 

Professora: 08 

Queijeira: 01 

Região onde mora Zona Urbana: 16 

Zona Rural: 05 

Quadro 1: Dados do 9º ano A 

Fonte: Pesquisador 

 

Durante nosso diálogo com os participantes, apresentamos algumas perspectivas e 

definições sobre Modelagem Matemática. Esclarecemos que nossa pesquisa seria orientada 

pela perspectiva de Burak (1987, 1992, 1998, 2004, 2006, 2010a), na qual as atividades são 

desenvolvidas tendo como parâmetros, cinco etapas distintas: 1) escolha do tema; 2) 

pesquisa exploratória; 3) levantamento do(s) problema(s); 4) resolução do(s) problema(s) e 

o desenvolvimento da Matemática relacionada ao tema; 5) análise crítica da(s) solução(es). 

Salientamos que cada etapa seria esclarecida, quando conveniente. 



73 

 

 Sentimos que era o momento de iniciarmos a etapa da escolha do tema e, para 

darmos um suporte e oferecermos um maior número de informações aos participantes, 

utilizamos Burak (2010a) que relata:  

 

A escolha de um tema para ser desenvolvido em Modelagem Matemática, 

na perspectiva assumida, parte do interesse do grupo ou dos grupos de 

estudantes envolvidos. Esses temas são inicialmente colocados pelos 

estudantes, segundo o interesse que manifestam, pela curiosidade ou 

mesmo para a resolução de uma situação-problema. Os temas 

inicialmente podem não ter nada de matemática (BURAK, 2010a, p. 19). 

 

Observamos que o encontro já estava terminando e combinamos voltarmos à 

escolha do tema no próximo encontro.  

O terceiro encontro foi realizado no dia 13 de março de 2013, no qual demos 

prosseguimento à escolha do tema. Os participantes da pesquisa tiveram a oportunidade, 

durante a semana, de pesquisarem em casa qual seria o tema que gostariam de trabalhar 

durante a pesquisa. Combinamos que cada participante poderia sugerir dois temas 

diferentes, o que foi feito por escrito.  

Distribuímos uma folha em branco e, após o preenchimento, contabilizamos que 

foram sugeridos os seguintes temas: Agricultura – 02, Banda de Rock – 01, Carros – 01, 

Cidade de Lamim – 01, Colégio Militar – 01, Fauna – 01, Futebol – 04, Mineração – 01, 

Moeda – 03, MotoCross – 03, Música – 09, Planta Baixa de uma Casa – 12, Plantação de 

Eucalipto – 01, Vegetação – 01 e Viagem Espacial – 01.  

Procuramos cumprir o papel de professor organizador (BURAK, 2009) e 

comentamos que seria um tanto quanto “inviável” desenvolvermos a pesquisa baseada em 

tantos temas diferentes. Os alunos, após conversarem entre eles, decidiram, em comum 

acordo que, naquele momento, o tema mais interessante a ser trabalhado seria a Planta 

Baixa de uma Casa. 

Procuramos entender por que a escolha desse tema. Para isso, realizamos uma 

conversa informal e dialogada entre pesquisador e participantes da pesquisa. Demos 

oportunidade para que os participantes se manifestassem. Boa parte permaneceu calada e 

não emitiu nenhuma opinião, mas alguns externaram seus motivos pela escolha desse tema, 

conforme relato abaixo:  

 

Pesquisador: Fiquei curioso e gostaria de sanar essa minha curiosidade. O 

que levou vocês a escolherem esse tema? 
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(Aconteceu um grande silêncio na sala de aula. Mas, depois de algum 

tempo, alguns participantes resolveram expressar suas opiniões). 

A16 – Véio, perto da minha casa tão fazendo uma construção. Uma 

construção de uma casa que parece que vai ficar muito grande. 

A19 – O meu pai é pedreiro e sempre comenta lá em casa sobre as obras 

que ele ta fazendo. Então fiquei curiosa pra saber como se planeja uma 

casa. 

A11 – Tenho dois tios que são engenheiros e moram em Contagem. 

Quando eles vão à minha casa conversam, assim, do tipo, que tem fazer 

umas plantas de casa para as pessoas aqui do Lamim. 

 

 A partir desses e de outros depoimentos, pudemos perceber que a escolha do tema 

teve como principal justificativa o interesse dos participantes em se informarem mais sobre 

a construção de uma casa. Entre eles, existem alguns que são filhos de pedreiros ou 

ajudantes de pedreiro (tais profissões são bastante comuns entre os moradores da cidade). 

Outros são parentes de engenheiros. Em algumas famílias, os pais estão construindo suas 

casas. Além disso, percebemos que algumas casas estão sendo construídas pela cidade 

afora. 

Com o tema escolhido, sentimos que seria a hora de orientarmos os participantes da 

pesquisa para a realização da segunda etapa: a pesquisa exploratória. Novamente nos 

apoiamos em Burak (2010a) ao afirmar que: 

 

A pesquisa exploratória é uma etapa que acontece de forma natural, pois 

uma vez escolhidos o tema, muitas vezes, depende do nível de ensino em 

que se esteja sendo trabalhados os temas são escolhidos por curiosidade, 

pelo desejo de se conhecer mais e melhor aquele assunto. [...] Conhecer 

mais sobre o tema, buscar informações no local onde se localiza o 

interesse do grupo de pessoas envolvidas, além de se constituir em uma 

das premissas para o trabalho nessa visão de Modelagem é uma etapa 

importante na formação de um estudante mais crítico. Entendemos, pois 

que para conhecer melhor algum objeto ou alguma coisa precisa se 

organizar, saber o que e como enunciar questões que produzam respostas 

às questões (BURAK, 2010a, p. 21). 

 

Então, no quarto encontro, realizado no dia 20 de março de 2013, procuramos 

esclarecer a todos os participantes sobre o que seria uma pesquisa exploratória nessa 

perspectiva e, em especial, como eles poderiam realizar a sua pesquisa. Solicitamos a eles, 

buscar materiais e dados teóricos que pudessem fomentar a pesquisa, pois quanto maior 

fosse o número de dados coletados, mais condições teríamos para subsidiar o seu 

desenvolvimento. 

Durante os esclarecimentos, percebemos que alguns alunos se mostraram surpresos 

em ter que fazer uma pesquisa: - “O quê? Nóis vai ter que pesquisar sobre isso?”, disse A7; 
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– “Ô cara, isso vai dá é mais trabalho pra nós, tá entendendo?” respondeu A1. Mas, de um 

modo geral os participantes demonstraram estar dispostos a realizar a pesquisa. Demos 

oportunidade a todos para que pudessem fazer perguntas e com isso, resolvessem as 

possíveis dúvidas. 

A princípio, a turma se manteve calada. Procuramos orientá-los e, aos poucos, os 

participantes se encorajaram e comentários e perguntas foram surgindo: 

 

A20 – O que será que vamos pesquisar? 

A4 – Eu acho que nós "devia" procurar os pedreiros, tipo, o pai da A19. 

Ele tá construindo um barraco lá perto de casa. 

A17 – Vacilou, hein A4. Será que você esqueceu que hoje tem internet e 

na internet tem tudo? 

A4 – É mesmo, podemos ver na internet, véio. 

A7 – Isso não tá cheirando bem, já vi tudo. 

A11 – Lembrei... vou fazer uma entrevista com meu tio que é engenheiro. 

Ele saca para caramba disso. 

A13 – Já vem o A11 "rastando" do tio que é engenheiro (rsrs) 

A15 – Esquenta não, tem como achar muita coisa sobre isso. 

 

Aproveitando esse envolvimento dos participantes, procuramos esclarecer que eles 

deveriam pesquisar o máximo possível sobre o tema escolhido; que essa pesquisa poderia 

ser feita na internet, com pessoas que entendessem do assunto da pesquisa, em livros; 

enfim, que procurassem saber tudo sobre o tema que escolheram. 

Buscando ser um mediador, fizemos algumas sugestões que pudessem orientar a 

pesquisa exploratória. Mas, deixamos bem claro que poderiam utilizar outros recursos e 

outras fontes para a pesquisa. O que importava é que todos procurassem saber ainda mais 

sobre o tema escolhido e que isso seria uma importante e enriquecedora ferramenta para o 

prosseguimento de nossas atividades. Então, sugerimos que eles procurassem: 

 

- a planta da própria casa ou de outra casa; 

- visitar uma imobiliária e entrevistar os proprietários ou funcionários; 

- entrevistar um engenheiro ou um arquiteto; 

- conversar com os pais; 

- pesquisar na internet; 

- observar questões financeiras relacionadas aos preços de um lote, dos materiais 

utilizados na construção, da mão de obra e da casa pós-construção. 

Esclarecemos, ainda, que além dos assuntos sugeridos, os alunos poderiam usar sua 

criatividade e procurarem enriquecer as pesquisas, trazendo o máximo de informação que 
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conseguissem para assim, terem um maior embasamento para o prosseguimento das 

atividades. O resultado da pesquisa exploratória seria conhecido no próximo encontro. 

O quinto encontro ocorreu no dia 27 de março de 2013. Nessa oportunidade, os 

participantes da pesquisa puderam expor para seus colegas tudo aquilo que conseguiram 

levantar durante a pesquisa exploratória. Acordamos que os membros de cada grupo 

deveriam fazer a apresentação e os demais poderiam fazer os questionamentos que 

julgassem necessário. 

O Grupo 01 apresentou uma definição sobre o que é planta baixa, definição essa 

que fazia parte de um texto extraído da internet. Ainda trouxe várias plantas de casa e 

deram todos os detalhes referentes às medidas e às formas de cada cômodo, mostrando a 

relação existente entre as medidas da planta e as medidas da construção que se planeja 

edificar. Fez parte da pesquisa exploratória desse grupo a planta baixa da escola, local onde 

eles estudavam. Esse grupo se destacou, demonstrando uma grande desenvoltura para 

apresentar aquilo que pesquisaram e deixando transparecer um grande interesse pela 

pesquisa.  

Perguntamos aos membros do grupo, se eles tinham relacionado algo de 

Matemática no material levantado sobre o tema escolhido. Demonstramos que, se possível, 

cada participante se pronunciasse sobre esse questionamento. Então, os membros do grupo 

passaram a se manifestar: 

 

A18 – Eu vi algo, assim do tipo, a planta baixa é formada por retas que 

podem ser classificadas ...(pausa)... sei lá; 

A4 – Sabe, dá para perceber que as figuras que formam os cômodos são 

quadrados ou retângulos; 

A21 – Eh, eh, na boa, tem muitos ângulos retos nessa planta. 

A3 – (que fazia parte de outro grupo) É mesmo, e eu nem tinha notado 

essas coisas tudo; 

A14 – Sei não, mas parece que pode achar perímetro ou área dessas 

figuras da planta baixa. Parece... 

A11 – Eles já falaram tudo... acho que é isso; 

A17 – Eu acho veio... (pausa)... que tem uma relação da planta com a 

casa que vai ser construída. Ah... lembrei, proporção. 

(Durante os relatos, sempre escutávamos um ou outro dizendo: é 

mesmo... não tinha pensado nisso... interessante...) 

 

 

O Grupo 02 apresentou algumas definições de planta baixa extraídas da internet. 

Trouxeram também plantas baixas, em tamanho original, de uma casa e de um prédio. 

Disseram que foram obras construídas pelo pai de A19 e pelo tio de A2, respectivamente. 

Fizeram alusão também às formas de cada cômodo e disseram que a planta baixa constitui 
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o formato da construção a ser edificada. Comentaram também que junto com a planta 

baixa, vem também uma planta da rede elétrica e hidráulica que farão partes integrantes 

dessa construção. Trouxeram, também, uma cópia da planta baixa da escola onde estudam. 

Buscando levá-los a relacionar o tema escolhido com a Matemática, também 

fizemos alguns questionamentos ao grupo. Pronunciamos que, a princípio, o tema poderia 

ser considerado não matemático, mas que, ao analisá-lo mais detalhadamente, eles 

poderiam perceber a presença da Matemática inclusa nele. Solicitamos que eles pudessem 

expressar o que perceberam de Matemática nesse tema. A princípio, o grupo ficou bastante 

inibido, mas foram se soltando e acabaram fazendo questionamentos: 

 

A20 – Olham só, as formas dos cômodos podem ser comparadas com as 

figuras geométricas; 

A2 – Acho eu que a planta baixa é uma figura menor e os quartos e a sala 

são figuras maiores; 

A13 – Ô cara, eu pensei no telhado quando a casa tiver pronta. Ele é o 

desenho de um triângulo; 

A19 – Viu só, pra fazer o desenho da planta baixa, o homem que fez usou 

retas; 

A8 – "Oceis" já falou tudo, não deixou nada pra eu falar (rsrsrs). 

 

Os componentes do Grupo 03 ficaram bastante inibidos e se indispuseram a 

apresentar aquilo que conseguiram pesquisar. Percebemos que eles estavam incomodados 

com a presença da máquina digital ligada para a filmagem. O pesquisador procurou não 

forçá-los e propôs que, para deixá-los mais descontraídos, eles não seriam filmados. 

Mesmo assim, eles não quiseram apresentar sua pesquisa. Disseram que iriam preparar 

melhor e que apresentariam no próximo encontro. Procuramos ser incentivadores, dando a 

eles estímulo e orientação (BURAK, 2009, p. 1124), mas nem com isso eles mudaram de 

ideia. Então, decidimos que esses participantes, se quisessem, poderiam apresentar o que 

conseguiram pesquisar no próximo encontro. Eles aceitaram a ideia e prometeram trazer o 

resultado de suas pesquisas no próximo encontro. 

Não tivemos os argumentos necessários para convencer o Grupo 03 a fazer a 

apresentação dos dados coletados naquele momento, mas tínhamos que dar 

prosseguimento e, então, solicitamos que o Grupo 04 apresentasse aquilo que conseguiram 

durante sua pesquisa exploratória. Eles apresentaram a planta da casa de um deles (A15) 

que fora recém-construída. Mostraram, também, a relação entre as dimensões da planta 

baixa e as dimensões das construções que foram edificadas. Fizeram a leitura de textos 

encontrados na internet. O participante A15 foi além da planta baixa quando relatou que, 
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na casa dele, as peças de madeira do telhado formavam diagonais de alguns cômodos. 

Trouxeram também a planta baixa da escola, original e em cópia. Utilizamos o mesmo 

procedimento adotado com os demais grupos e o induzimos a relatar o que os membros 

perceberam de Matemática nos dados por eles coletados. Eles não quiseram se pronunciar 

inicialmente, mas depois, expressaram aquilo que concluíram: 

 

A15 – Assim, percebi coisas do tipo, os ângulos que formam as paredes e 

as retas; 

A10 – Pra mim, a planta baixa vai se transformar na casa, e a casa tem 

quartos, cozinha, banheiro e outros cômodos; 

A5 – Tem coisa de Matemática na planta baixa... éh...éh... área e 

perímetro de todos os repartimentos... sei lá; 

A3 – Achei bonita demais e nunca tinha pensado que tinha tanta 

Matemática numa planta baixa; 

A12 – Véio, o que posso dizer... ah, vejo as unidades de medidas de 

comprimento e uma escala da planta baixa. 

 

Nosso encontro terminou com essas apresentações e com os questionamentos 

feitos. Relembramos aos membros do Grupo 03 que, caso estivessem dispostos, no 

próximo encontro eles poderiam fazer a apresentação dos dados levantados. 

 Na dia de 03 de abril de 2013, retornamos à turma do 9º ano A para realizarmos o 

sexto encontro. Notamos a ausência do participante A12. Percebemos que o Grupo 03, 

nesse dia, estava motivado e bem disposto a fazer a apresentação daquilo que conseguiu na 

pesquisa exploratória. Percebi que nosso espírito incentivador proporcionou estímulo e 

orientação à prática cooperativa entre os membros desse grupo (BURAK, 2009, p. 1124) e 

eles, enfim, apresentaram aquilo que haviam conseguido pesquisar. Fizeram uma busca na 

internet e relataram o que é planta baixa e qual é a sua finalidade. Mostraram a importância 

da planta baixa e disseram que ela representa graficamente tudo o que será construído, o 

formato dos cômodos e a implantação da rede elétrica e hidráulica. Segundo eles, sem a 

planta baixa, fica quase impossível construir a casa. Trouxeram uma planta baixa de uma 

casa do vizinho e a planta baixa da escola.  

Notamos que, durante a apresentação, os alunos A21, A18 e A5 demonstraram 

certo desinteresse e prestavam mais atenção em alunos que estavam na quadra da escola, 

que fica próxima da sala de aula. Por isso, tentamos motivá-los e convidá-los a serem mais 

participativos nos assuntos que estavam sendo apresentados pelos seus colegas do Grupo 

03. Os demais alunos prestavam atenção e demonstravam interesse pela apresentação dos 

colegas, e se sentiam curiosos pelos assuntos tratados, levando-os a perceber que esses 
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assuntos estavam trazendo mais consistência ao tema e, consequentemente, fazendo com 

que os participantes se familiarizassem mais com ele. 

Como aconteceu nas apresentações dos demais grupos, incentivamos aos alunos do 

Grupo 03 a fazerem uma relação do tema escolhido com a Matemática. A timidez desses 

participantes atrapalhou, mas mesmo assim eles passaram a expor o que pensavam: 

 

A1 – Assim, entende né, a planta baixa de uma casa tem a ver com as 

unidades que medem o comprimento; 
A16 – Não sei se entendi bem, mas acho que tem como achar a área ou 

perímetro de todos os cômodos; 

A7 – Vocês observaram que na planta tem retas paralelas e retas 

perpendiculares; 

A6 – Fiquei imaginando o que poderia ter de Matemática nisso... (pausa). 

Tem muito a ver.  

A9 – A grossura das paredes depois que construir elas. 

 

 Com esse grupo, foram finalizadas as apresentações. Foi uma oportunidade para 

que os participantes pudessem levar a seus colegas o que tinham conseguido pesquisar 

sobre o tema escolhido. Percebemos que o interesse em colaborar com a pesquisa estava 

aumentando cada vez mais e, também, que o tema já trazia novos conhecimentos para 

todos os participantes. Observamos, especialmente, que o tema escolhido realmente fora de 

interesse dos participantes e que os dados e as informações foram coletados do ambiente 

no qual existia o interesse de todos (BURAK, 2004, p. 2).  

 No último encontro, havíamos combinado que os participantes deveriam trazer uma 

cópia de uma planta baixa. Se tivessem a planta baixa da casa deles, seria ainda melhor. 

Mas, infelizmente, eles não cumpriram com o combinado. Num dado momento, o 

participante A17 lembrou que tinha uma cópia da planta baixa da escola e sugeriu que 

fosse tirado um “xerox” para todos os participantes. A ideia foi bem aceita por todos. 

Então, A17 foi até à Secretaria da escola e providenciou as cópias para seus colegas, que 

passaram a analisá-la e a observar, nessa planta baixa, situações que envolviam a 

Matemática. 

Observamos que os alunos começaram a analisar as medidas reais na planta baixa. 

O Grupo 02, com uma régua, fez as medidas correspondentes às paredes da sua sala de 

aula, na planta baixa. Concluíram que as medidas pareciam ser proporcionais às paredes da 

sala construída. O participante A4 deu a ideia de medir a sala de aula para verificar qual 

seria a proporção entre as medidas da planta baixa e as medidas da sala construída. Mas, 

como ninguém tinha uma régua maior ou uma trena, pediram para fazer essas medidas no 
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próximo encontro. O participante A19 verificou que a maioria dos cômodos tinha o 

formato de um retângulo e que outros tinham o formato de um quadrado. Os membros do 

Grupo 01, dialogando entre si, observaram que as paredes formavam ângulos e pelo 

desenho, pareciam ser todos ângulos retos. Já o participante A10 observou que, na planta 

baixa, usava-se retas paralelas e retas perpendiculares. O participante A12 perguntou o que 

era linha perpendicular e surgiram alguns risos na turma. Mas, a pergunta do participante 

A12 possibilitou uma reflexão dentro do Grupo 04. O participante A15 achava que se 

tratava de retas que formam uma cruz. Consultaram o livro didático e verificaram que são 

retas que formam ângulos retos. O aluno A1 viu, através da porta da sala aberta, que o 

telhado do pavimento ao lado dava a impressão de formar um triângulo. O aluno A9 

observou que, no piso da sala, as cerâmicas tinham o formato de quadrados e formavam 

linhas que davam a impressão de serem retas paralelas e perpendiculares. 

Chegamos ao fim de mais um encontro e combinamos que, no próximo encontro, 

os participantes trariam uma trena para que pudessem medir alguns cômodos. Alertamos a 

todos que daríamos maiores detalhes sobre a terceira etapa da Modelagem. 

O sétimo encontro aconteceu no dia 10 de abril de 2013 e, ao chegarmos à sala de 

aula, encontramos os participantes em seus respectivos grupos. Estavam ausentes os 

participantes A1, A16 e A21. Iniciamos o encontro fazendo alguns esclarecimentos sobre a 

terceira etapa da Modelagem na perspectiva assumida, ou seja, a etapa de levantamento 

do(s) problema(s) que, segundo Burak (2010a, p. 21) é uma etapa, em que a ação e a 

qualidade dessa ação, por parte dos participantes, são notadas, podendo se constituir num 

diferencial educativo. Levando em consideração que é nessa etapa que se inicia a ação 

matemática propriamente dita, exercendo nosso papel de mediador, orientamos os 

participantes a levantar e propor problemas advindos dos dados coletados, como forma de 

desenvolver sua capacidade de evidenciar e transformar situações do cotidiano em 

situações matemáticas.  

Aproveitamos a oportunidade e conversamos com os participantes sobre como 

desenvolver essa etapa que, na realidade, já havia sido iniciada quando da apresentação da 

pesquisa exploratória. Orientamos que eles deveriam levantar questões / situações-

problema sobre o tema escolhido que pudéssemos continuar a debater e que fossem de seu 

interesse investigar. 

Como os participantes estavam na semana de avaliações bimestrais, o encontro teve 

duração de apenas 40 (quarenta) minutos. Combinamos que, no próximo encontro, eles 
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deveriam apresentar, a partir dos dados levantados na pesquisa exploratória, todas as 

questões / situações-problemas por eles levantadas. 

Na data de 17 de abril de 2013, estivemos novamente na turma do 9º ano A para 

realizarmos o oitavo encontro e, conforme combinado no último encontro, o objetivo seria 

fazer a apresentação das questões / situações-problema coletadas pelos participantes sobre 

o tema escolhido. Voltamos a esclarecer sobre a importância dessa etapa, mostrando que 

“essa fase da Modelagem é muito rica, pois desenvolve no participante a capacidade de 

tomar decisões, de formular hipóteses, de questionar as várias possibilidades de resolução 

de um mesmo problema” (KLÜBER e BURAK, 2007, p. 3). 

 Percebemos que os membros dos Grupos 01, 02 e 04 estavam bastante motivados e 

interessados, mas os do Grupo 3 estavam um pouco dispersos. O aluno A9 afirmou “que já 

iria aparecer mais trabalhos para a gente fazer”. Já o aluno A16 disse “que estava 

desanimado de participar da aula”. 

Aproveitamos a oportunidade para tentar motivá-los, apresentando os benefícios de 

trabalhar com a Modelagem Matemática e que ela poderia ser considerada como uma 

ferramenta que facilitaria o processo de ensino para a aprendizagem da Matemática e 

assim, os participantes teriam a possibilidade de construir novos conhecimentos. 

Estávamos cientes, naquele momento, da realidade de que alguns alunos tinham 

dificuldades na aprendizagem da Matemática e também que “ninguém nega a importância 

da matemática na vida das pessoas, mas poucos conseguem relacionar o conteúdo 

aprendido na escola com questões encontradas no cotidiano” (SOISTAK e BURAK, 2004, 

p. 1). 

 Ao darmos prosseguimento, observamos que os participantes elaboraram questões / 

situações-problemas, sendo algumas relacionadas com a Matemática e outras nem tanto. 

Demos a oportunidade para que cada grupo pudesse concretizar suas apresentações. Estas 

foram iniciadas com a participação dos membros do Grupo 01, que coletivamente 

expuseram para toda a classe as questões / situações-problema que conseguiram elaborar: 

 

- Como interpretar a escala de uma planta baixa? 

- Quanto se gasta, em média, para construir uma casa? 

- qual é a área das diferentes formas geométricas? 

- Como é possível saber o quanto de material que será usado na construção? 

- Na planta baixa que analisamos, se prolongarmos as linhas dos passeios da casa e 

as retas que formam os cômodos, as medidas ficarão proporcionais? 
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- Ao traçarmos uma diagonal em um dos cômodos da casa, essa medida ficará 

proporcional aos lados? 

- As figuras geométricas apresentadas na planta baixa são quadrados e retângulos 

(quadriláteros). Quais são as principais características dessas figuras? 

- Qual é a área e o perímetro de cada cômodo? 

- com esse projeto, chegaremos a algo relacionado com a geometria? 

- Como podemos classificar as retas que formam a planta baixa? 

- Se eu chamar a medida de um lado de x e a do outro de x – 2, tem como encontrar 

a área e o perímetro de um quarto? 

- Se conhecer apenas a medida de um dos lados, tem como achar o perímetro e a 

área dos cômodos da casa? 

 

Em seguida, demos a oportunidade para os membros do Grupo 02 expressarem as 

questões / situações-problema que haviam elaborado: 

 

- Como sabemos o tanto de material de construção que iremos usar em uma obra? 

- Quais materiais são usados para realizar uma construção? 

- Ao abrir a porta de dois cômodos, que figura geométrica iremos formar? Quais 

são as características dessa figura? 

- Na laje da casa, qual unidade de medida será utilizada? 

- Para construir um metro cúbico de laje, quais materiais de construção serão 

utilizados e qual a quantidade de cada um deles? 

- Como passar de uma planta baixa para uma obra? 

- Como os fios de luz são passados pela parede? 

 

O tempo disponível para o encontro acabou e combinamos que a exposição verbal 

dos demais grupos ficaria para o próximo encontro. Encerramos esse encontro procurando 

valorizar a importância da Modelagem Matemática como metodologia de ensino, 

espelhando-nos em Soistak e Burak (2004) ao afirmarem que:  

 

Dentre as metodologias alternativas de ensino à Matemática, destaca-se a 

Modelagem Matemática como uma metodologia capaz de aproximar a 

Matemática à realidade, pois ela relaciona os conteúdos matemáticos ao 

cotidiano do aluno de forma agradável, visto que parte de um tema de 

interesse do aluno ou de um grupo de alunos (SOISTAK e BURAK, 

2004, p. 2). 
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 O nono encontro foi realizado em 24 de abril de 2013. Iniciamos o encontro 

reiterando a importância da Modelagem Matemática como alternativa metodológica para 

dar significado ao processo de ensino para a aprendizagem de Matemática na Educação 

Básica e para despertar maior interesse nos alunos para o ensino dessa disciplina, 

considerando Burak (2004) ao dizer que: 

 

A Modelagem, como uma alternativa metodológica para o ensino de 

Matemática na Educação Básica vem ao encontro das expectativas dos 

estudantes, pois procura favorecer a interação com o seu meio ambiente, 

uma vez que tem o ponto de partida no cotidiano do aluno. Quando o 

aluno vê sentido naquilo que estuda, em função da satisfação de suas 

necessidades e de seus interesses, da realização dos seus objetivos, não 

haverá desinteresse, pois trabalha com entusiasmo e perseverança. Esse 

interesse é importante, pois dá início à formação de atitudes positivas em 

relação à Matemática (BURAK, 2004, p. 10). 

 

 Percebemos que era o momento dos demais grupos realizarem as exposições de 

suas questões / situações-problema. Procuramos motivá-los a desempenhar da melhor 

maneira possível a tarefa a eles incumbida. Inicialmente, o Grupo 03 apresentou 

coletivamente para a classe as seguintes questões: 

 

 - Quais são os ângulos mais utilizados na planta baixa? 

- Como devemos proceder para calcular a quantidade de cerâmica utilizada em cada 

cômodo da casa? 

- Qual é a relação existente entre as medidas utilizadas na planta baixa e as medidas 

reais dos cômodos? 

- Por que são tão necessários tanto detalhes em uma planta baixa? 

- Para fazer uma planta baixa, tem que saber as medidas do lote, terreno? Mas, a 

planta baixa tem limite, sim ou não? 

- Por que cada cômodo tem que ter uma medida específica e não todas iguais? 

- Um aluno que tem vontade de fazer engenharia civil e está participando deste 

projeto; isso o ajudará a ter uma base no futuro? 

- Esse projeto chegará a algo relacionado com geometria? 

 

Prosseguindo com as apresentações, chegou a vez do Grupo 04 relatar para seus 

colegas suas questões / situações-problema: 
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- Quais são os ângulos mais utilizados na planta baixa? 

- Esse projeto nos levará a chegar a alguma matéria que estudaremos no 9º ano? 

- O que realmente a planta baixa tem a ver com a Matemática? 

- Como se entende a espessura de uma casa? 

- Como sabemos que a planta baixa está certa, de acordo com o terreno? 

- Como um pedreiro ou um engenheiro analisa a planta baixa de uma casa para 

iniciar a obra? 

- Como fazer uma planta baixa? 

- Quanto em dinheiro, mais ou menos, se gasta para fazer uma casa? 

 

Terminadas as apresentações, solicitamos aos participantes que, durante a semana, 

eles disponibilizassem um tempo para pensarem como essas questões poderiam ser 

respondidas e/ou como poderiam ser resolvidas as situações-problema por eles 

enumeradas. Como “na Modelagem os problemas determinam os conteúdos a serem 

usados para resolver as questões levantadas na etapa de levantamento de problemas” 

(KLÜBER e BURAK, 2007, p. 3), solicitamos aos participantes que eles trouxessem para 

o próximo encontro os livros didáticos de Matemática de 6º ao 9º ano para servirem de 

apoio pedagógico para orientá-los e auxiliá-los na resolução das questões levantadas. 

 

No dia 08 de maio de 2013, aconteceu o décimo encontro. Notamos que faltaram 

os participantes A1 e A7. Inicialmente, procuramos esclarecer que, paralelamente à terceira 

etapa, estaríamos também desenvolvendo a 4ª etapa, que é aquela onde se dedica à 

resolução dos problemas e desenvolvimento do conteúdo matemático no contexto do 

tema. 

Os participantes ainda não tinham os conhecimentos necessários para o 

desenvolvimento de mais essa etapa. Por isso, objetivando dar mais suporte a eles, 

utilizamos Burak (2010a), ao relatar que: 

 

A resolução do(s) problema(s) confere à Modelagem Matemática a etapa 

em que se faz uso de todo o ferramental disponível. Na resolução de um 

problema ou de uma situação-problema, os conteúdos matemáticos 

ganham importância e significado. As operações, as propriedades, e os 

diversos campos da matemática que se fazem presentes nessa etapa, sem 

dúvida, atribuem significados aos conteúdos matemáticos (BURAK, 

2010a, p.22). 
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Entendemos que, nessa etapa, era hora de despertarmos nos participantes as 

condições necessárias para resolver os problemas levantados na etapa anterior, com o 

auxílio dos conteúdos matemáticos.  

 Levando em consideração que eram várias as questões / situações-problemas, 

decidimos organizá-las de forma a facilitar sua resolução. Nesse encontro, então, 

discutimos algumas questões / situações-problema apresentadas anteriormente pelos 

participantes sobre o tema escolhido:  

  

1) Por que cada cômodo tem que ter uma medida específica e não todas iguais? 

 

A16 – Nunca vi uma casa com os todos cômodos do mesmo tamanho...  

(Rsrsrsrs); 

A21 – Véio, os cômodos vão ser do tamanho que o dono da casa quiser; 

A11 – Nem sempre, entende? Vai depender do tamanho do lote; 

A13 – É mesmo; 

A17 – Mas, também é assim tipo, vai depender das condições do dono. 

Se tem muito ou pouco dinheiro para construir. 

  

2) Qual é a relação existente entre as medidas utilizadas na planta baixa e as medidas reais 

dos cômodos?  

 

A17 – A planta baixa é uma redução da casa. Na casa, as medidas 

parecem ser centímetro e metro; 

A14 – Você olhou que na planta também tá em metro; 

A19 – Ô cara, isso é para o pedreiro saber a medida de cada cômodo; 

A18 – Então, o pedreiro tem que entender muito de medida; 

A5 – É lógico ... 

 

  

3) Como devemos proceder para calcular a quantidade de cerâmica utilizada em cada 

cômodo da casa?  

 

A2 – Já vi meu tio fazendo isso. Mede duas paredes e multiplica; 

A9 – É fácil... vai à casa de material de construção e compra; 

A15 – Engraçadinho você; 

A4 – Eu acho que deve achar a área desse cômodo; 

A18 – É mesmo... é isso mesmo. 

 

 

4) Como se entende uma espessura de uma casa?  

 

A12 – Vai ter até que usar o dicionário? 

A20 – Acho que não. Espessura será que é a largura da parede? 
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A3 – É ... 

A17 – (Apontando para o beiral da janela da sala de aula) Olha ali na 

janela... é aquilo ali. 

 

5) Qual é a área e o perímetro de cada cômodo? 

 

A6 – Isso eu sei: cada figura tem uma maneira de achar a área; 

A8 – É isso mesmo, entende. 

 

6) As figuras geométricas apresentadas na planta baixa são quadrados e retângulos 

(quadriláteros). Quais são as principais características dessas figuras?  

 

 Percebemos que para responder essas questões, os participantes estavam bastante 

confusos. Por isso, solicitamos que eles folheassem os livros didáticos que tinham trazido e 

procurassem algo que lhes auxiliassem e lhe esclarecessem melhor sobre o assunto. Após 

algum tempo, começaram a expressar algo sobre o assunto: 

 

A4 – Na página 221 do livro do 8º ano, fala sobre esse assunto. 

(Os participantes foram consultar o livro citado); 

A18 – Leu o que estava no livro: Retângulo é um quadrilátero cujos 

quatro ângulos são retos; 

A14 – E quadrado é um quadrilátero cujos quatro lados são congruentes e 

cujos quatro ângulos são retos.  

(Então, tentamos polemizar fazendo o questionamento: Então, todo 

quadrado é um retângulo...) 

A17 – Se agente olhar as definições, penso que sim; 

A21 – Você tá ficando doido, A17? 

A17 – Acho que não. Olha só, todo quadrado tem quatro ângulos retos. 

Então é retângulo também; 

A11 – Mas eles tem formato diferente, entende; 

A4 – Só o formato. 

 

7) Esse projeto chegará a algo relacionado com a geometria? 

 

A10 – Geometria trabalha com as figuras; 

A16 – Então, véio, isso que estamos falando é geometria; 

A6 – É isso mesmo. 

 

8) Quais são os ângulos mais utilizados na planta baixa? 

 

A4 – Eu só vi ângulo reto, olha nos cantos da planta baixa; 

A9 – O que é mesmo ângulo reto? 

A17 – Tenho que rir. Não saber o que é ângulo reto; 
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A9 – Então, o que é? 

A17 – Véio, ângulo reto é o de 90º. 

A12 – Mas, será que não tem outros tipos de ângulos? 

A4 – Eu não achei outros tipos não; 

A20 – Eu também não; 

A18 – Nem eu, entende. 

 

 Tocou o sinal do término do encontro. Propusemos para o próximo encontro a 

realização da primeira atividade. 

No dia 15 de maio de 2013, realizamos o décimo primeiro encontro. Foi o 

momento em que os participantes realizaram, em grupo, a primeira atividade (Atividade 1). 

Percebemos boas discussões relacionadas a esses assuntos. Os participantes pareceram 

bem motivados a desenvolver a atividade, apesar de observarmos algumas dificuldades 

para desenvolvê-la. O resultado e análise dessa atividade serão relatados no Capítulo 6. 

O décimo segundo encontro foi realizado no dia 22 de maio de 2013. Procuramos, 

nesse encontro, conversar com os participantes sobre possíveis conteúdos matemáticos que 

poderiam auxiliá-los na compreensão e respostas de algumas questões / situações-

problemas. Para embasar nossos questionamentos, utilizamos a coleção de livros didáticos 

de Matemática do 6º ao 9º anos, adotada na escola.  

Inicialmente, conversamos sobre as medidas de comprimento. Ao serem 

incentivados, os participantes começaram a expressar o que já sabiam: 

 

A3 - A unidade principal de comprimento é o metro; 

A7 – Legal, tem as unidades de medidas maiores que chamam...  

A1 – Os múltiplos 

(Perguntamos quais sãos os múltiplos) 

A4 – Os múltiplos? Quilômetro, hectômetro e decâmetro; 

A15 – Lembrei véio, que tem também os submúltiplos: decímetro, 

centímetro e milímetro; 

(Perguntamos: Será que existem apenas essas unidades de medidas, ou 

existem outras medidas convencionais?) 

A5 – Para medir distâncias “mais grandes”, escuto meu pai falar que usa 

uma tal de légua; 

A17 – Polegadas também devem servir para medir tamanho, entende, 

porque sempre falam televisão de 30, 40, 50 polegadas; 

A20 – Num filme que eu assisti, falava de milhas.... (Pausa)... acho que é 

unidade de comprimento também. 

A14 – Nas séries anteriores, vimos que antes o homem... acho que na 

antiguidade, usava braço, pé, palmo para medir as coisas. 

 

 Dialogamos, também, sobre as unidades de medidas de área e, percebemos que os 

participantes já tinham conhecimentos sobre esse assunto: 
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A10 – Nas unidades de medidas de área, também tem os múltiplos e 

submúltiplos; 

A11 – A principal é o metro quadrado; 

A21 – Para medir terrenos grandes já vi falar em hectares; 

A5 – Lá na roça onde moro, eles falam que prá medir terras é o alqueire; 

A16 – É tanta coisa, véio, que agente até confunde. 

  

Aproveitamos a oportunidade e conversamos também sobre as figuras geométricas 

encontradas na planta de uma casa (quadrado e retângulo). Os participantes buscaram nos 

livros didáticos as propriedades de cada uma delas. Num determinado momento, ao se falar 

em diagonais, o participante A17 lembrou que ao traçar uma diagonal no retângulo, esta 

dividia o retângulo em dois triângulos. A partir daí, o assunto sobre triângulos veio à tona e 

solicitamos que os participantes buscassem as suas principais características e a 

classificação quanto aos lados e quanto aos ângulos e os seus principais pontos notáveis. 

 No dia 29 de maio de 2013, aconteceu o décimo terceiro encontro. Nessa 

oportunidade, os participantes desenvolveram, também em grupo, a segunda atividade 

(Atividade 2), cujo resultado e análise farão parte do Capítulo 6. 

 O décimo quarto encontro aconteceu em 05 de junho de 2013. Procuramos 

proporcionar uma discussão entre os participantes sobre algumas questões / situações-

problemas: 

 

1) Ao traçarmos uma diagonal em um dos cômodos da casa, essa medida ficará 

proporcional aos lados? 

 

A19 – Acredito que vai formar dois triângulos iguais; 

A4 – É mesmo, dois triângulos retângulos; 

A9 – É, véio, já estudamos sobre isso; 

A13 – Outro dia nós vimos que o triângulo retângulo tem um ângulo reto, 

de 90º graus; 

A17 – Nesse triângulo, nós podemos usar o Teorema de Pitágoras. 

 

 2) Como podemos classificar as retas que formam a planta baixa? 

  

A18 – Olha só, acho que já falamos sobre isso; 

A21 – Com certeza; 

A19 – Tem as retas paralelas; 

A1 – Tô confundindo o que são paralelas; 

A4 – Cara, são aquelas que estão na mesma posição; 

A17 – Não tem ponto em comum; 

(Perguntamos: Mas, será que não existem outros tipos de retas?) 

A11 – Tem aquelas do tipo... ah, lembrei, perpendiculares. Aquelas que 

formam ângulos retos; 



89 

 

A7 – É tanta confusão que faz na minha cuca. 

A17 – Mas, não podemos deixar de estudar isso, véio. 

 

3) Se eu chamar a medida de um lado de x e a outro de x – 2 tem como eu encontrar a área 

e o perímetro de um quarto?  

 

4) Se conhecer apenas a medida de um dos lados, tem como achar o perímetro e a área dos 

cômodos da casa?  

 

Após essas questões, pairaram muitas dúvidas no ar. Por isso, aconselhamos os 

participantes a folhearam os livros didáticos. Após alguns minutos, começaram a surgir 

algumas opiniões: 

 

A20 – Para achar o perímetro, tem uns “trem” parecido no livro do 7º 

ano. E para resolver usa equação do 1º grau; 

A8 – É mesmo... 

A4 – Pra falar de área, tá no nosso livro do 9º ano e chega numa equação 

do 2º grau. Abre o livro pra vocês verem; 

A17 – Essa matéria, véio, nós já estudamos esse ano. 

A16 – E é chata pra caramba... 

A19 – Mas agora eu tô vendo utilidade pra ela. 

 

5) Na planta baixa que analisamos, se prolongarmos as linhas dos passeios da casa e as 

retas que formam os cômodos, as medidas ficarão proporcionais? 

 

A8 – Não entendi nada dessa pergunta; 

A17 – Véio, foi nosso grupo que elaborou ela. Imaginamos a casa depois 

de construída; 

A4 – É mesmo, a casa depois de construída dá para perceber isso; 

A18 – Fica assim desse tipo (e desenhou no quadro); 

A17 – Fizemos isso porque coincidiu que estávamos estudando os feixes 

de retas paralelas; 

A14 – Então deve ter alguma coisa a ver com Teorema de Tales; 

(Será? Perguntamos, tentando causar alguma dúvida entre eles.) 

A4 – Tem tudo a ver. 

 

 A discussão estava bastante empolgante e os participantes, na sua maioria, estavam 

interessados nas questões apresentadas. Mas, infelizmente, o tempo do encontro já havia 

acabado. 
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No dia 12 de junho de 2013, retornamos à sala da turma do 9º ano A para 

consolidarmos o décimo quinto encontro. Os participantes realizaram a terceira atividade 

(Atividade 3), cujos resultados e análise também serão apresentados no Capítulo 6.  

 No décimo sexto encontro, ocorrido em 19 de junho de 2013, procuramos 

trabalhar algumas questões / situações-problema que, segundo nossa opinião, 

desenvolveriam nos participantes um maior senso crítico, além de lhes trazer maiores 

informações sobre os gastos e a realização da construção de uma casa. Além disso, 

tentamos mostrar aos participamos a importância de uma planta baixa. Durante o encontro, 

conversamos sobre: 

 

1) O que realmente a planta baixa tem a ver com a Matemática? 

 

A15 – Antes, nem imaginava isso, mas tem muito a ver; 

A2 – Realmente, tem muito de Matemática numa planta baixa; 

A4 – Olha só, quantos conteúdos pudemos chegar através dela; 

A17 – E o bom, véio, foi a maneira como nós chegamos nos conteúdos. 

Bem melhor dessa maneira, pois aí, agente vê pra que estamos estudando; 

A7 – Mas, deu trabalho demais; 

A20 – O bom foi que deu para entender melhor. 

 

2) Como passar de uma planta baixa para uma obra? 

 

A19 – O meu pai é pedreiro e ele sabe fazer isso; 

A11 – E o meu tio engenheiro também; 

A18 – E para fazer isso tem que entender muito; 

A2 – Cada um na sua profissão, né, tem que entender daquilo que tá 

fazendo; 

A15 – Falando sério, acho que deve ser complicado. 

A18 – Acredito que é só saber fazer uma leitura da planta baixa. 

 

3) Como sabemos o tanto de material de construção que iremos usar em uma obra? 

 

A17 – Ô véio, é lógico que vai depender do tamanho da obra; 

A9 – Mas, tem pedreiro que gasta mais material que os outros; 

A4 – Acho que depois da planta baixa já tem como saber a quantidade de 

material que vai gastar; 

A2 – Meu tio sabe calcular isso muito bem; 

A6 – Na hora de construir, tipo assim, não pode desperdiçar nenhum 

material, senão vai aumentar o preço da obra. 

 

4) Quais materiais são usados para uma construção? 
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A1 – Isso eu já vi. Gasta muito tijolo, cimento e areia; 

A8 – Gasta ferragens também; 

A16 – Tem que lembrar que gasta madeira para os andaimes e para os 

escoramentos; 

A17 – E no acabamento, gasta cerâmicas e isso, véio, acho que fica caro 

prá caramba. 

A15 – É muito dinheiro em jogo. 

 

5) Quanto se gasta, em média, para construir uma casa? 

 

A18 – Escutei meu pai falar que já gastou mais de 50 mil para construir 

nossa casa; 

A15 – Para construir uma casa, deve ficar muito caro... é muito material 

que tem que comprar; 

A20 – Perto lá de casa, tem uma casa à venda por 250 mil; 

A21 – Rola muito dinheiro na construção de uma casa; 

A4 – Isso é verdade. 

  

  

No dia 26 de junho de 2013, realizamos o décimo sétimo encontro, no qual 

tivemos a oportunidade de aplicarmos a quarta atividade (Atividade 4) cujo resultado e 

análise serão apresentados no Capítulo 6. 

O décimo oitavo encontro ocorreu no dia 03 de julho de 2013, onde iniciamos a 

última etapa da Modelagem. Novamente, utilizamos Burak (2010a) que esclarece: 

 

Esta etapa da Modelagem é um momento muito rico e especial para 

analisar e discutir a solução ou as soluções encontradas. É um momento 

em que se fazem as considerações e a análises das hipóteses consideradas 

na etapa de levantamento dos problemas. Possibilita tanto o 

aprofundamento de aspectos matemáticos como dos aspectos não 

matemáticos envolvidos no tema. Sob o aspecto da matemática pode-se 

analisar a coerência e a consistência lógica da solução ou das soluções 

encontradas (BURAK, 2010a, p.24). 

 

 Aproveitamos a oportunidade para conversarmos com os participantes sobre as 

atividades desenvolvidas, em especial, as Atividades 1 e 2. Foi o momento onde todos os 

grupos socializaram as soluções que encontraram para cada item dessas atividades e 

discutiram se essas soluções estavam corretas ou não. Discutiram entre eles, os 

procedimentos que utilizaram para alcançar essas soluções e, com isso, puderam 

demonstrar certa criticidade que tinham sobre o assunto. Observamos que os participantes 

estavam satisfeitos com os resultados obtidos, mesmo não tendo conseguido resolver 

alguns itens das atividades. Daremos maiores detalhes sobre o resultado dessas atividades e 
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as discussões ocorridas entre os participantes no Capítulo 6, que trará a análise dos 

resultados.  

 Dando continuidade, realizamos o décimo nono encontro no dia 10 de julho de 

2013. Foi o momento onde propiciamos a continuidade da análise crítica das soluções, 

tendo como parâmetros e guias norteadores as propostas apresentadas por Burak (2010a). 

Nesse encontro, os participantes já estavam mais familiarizados com as possibilidades 

apresentadas por essa etapa da Modelagem e propiciaram discussões bastante produtivas 

sobre as Atividades 3 e 4. Percebemos que os grupos estavam mais descontraídos e, com 

isso, puderam expressar melhor aquilo que haviam conseguido resolver e os procedimentos 

utilizados para obterem essas soluções. Pretendemos apresentar mais detalhadamente essas 

discussões e os resultados dessas atividades no próximo capítulo, que tratará da análise dos 

resultados. 

No dia 17 de julho de 2013, realizamos o vigésimo e último encontro com essa 

turma. Foi o momento de avaliarmos a participação de todos nas atividades da pesquisa. A 

atividade do dia foi o preenchimento, por todos os participantes, do Questionário Final. Os 

dados coletados nesse questionário serão apresentados e analisados no Capítulo 6.  

Encerramos agradecendo a participação e a colaboração de todos os participantes. 

 

5.3. Trabalhando com o Tema: A Escola Estadual “Napoleão Reis” 

 

Para organizar a pesquisa com o 9º ano B, planejamos em comum acordo com a 

professora regente, que os encontros seriam realizados sempre às terças feiras.  

O primeiro encontro aconteceu no dia 26 de fevereiro de 2013. Inicialmente, 

fizemos uma sondagem e percebemos que os participantes não tinham conhecimento 

algum sobre Modelagem Matemática. Objetivando familiarizá-los com o assunto, 

apresentamos o nosso projeto, pois nele estavam contidas algumas concepções / visões de 

pesquisadores que explicam o que vem a ser a Modelagem Matemática. Esclarecemos que 

se tratava de um projeto destinado especificamente a alunos do 9º ano e que a participação 

de todos seria importante, mas estaria condicionada à livre e espontânea vontade de cada 

um deles. 

Na oportunidade, distribuímos para todos os presentes a Carta Convite. 

Observamos que todos a leram, mas achamos por bem lê-la em conjunto e, durante a 

leitura, fomos prestando os devidos esclarecimentos sobre a parceria e as responsabilidades 

que teriam coletivamente o pesquisador e os participantes. 
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Informamos a todos que a participação na pesquisa teria outra condição relevante, 

que seria a devolução ao pesquisador da Carta Convite devidamente assinada por eles e 

pelo pai, mãe ou responsável. Após esses esclarecimentos, observamos comentários entre 

os alunos e percebemos que eles pareciam motivados em participar dessa pesquisa e 

estavam curiosos para conhecer mais sobre a Modelagem Matemática. 

Encerramos o encontro solicitando a todos que relessem a Carta Convite quando 

chegassem a suas residências, na presença do pai, mãe ou responsável e, caso quisessem 

participar da pesquisa, fizessem o favor de trazê-la assinada no próximo encontro. 

Nosso segundo encontro foi realizado em 05 de março de 2013. Percebemos que 

todos realmente estavam interessados em participar da pesquisa, pois a devolução das 

Cartas Convite assinadas foi unânime. Sentimos que era hora de organizarmos os trabalhos 

relacionados com a pesquisa e para isso propusemos a formação de grupos de 4 (quatro) ou 

5 (cinco) componentes cada um, para que a realização das atividades propostas durante a 

pesquisa fosse facilitada. Esclarecemos que esses grupos seriam formados levando em 

consideração o interesse de cada um e que eles teriam a liberdade de estar escolhendo os 

membros de seus grupos. Combinamos que, para garantir o anonimato dos participantes, 

baseado na escolha dos próprios participantes, seria usada uma sequência aleatória B1, B2, 

B3, ..., B17, que não representaria a ordem numérica ou alfabética dos estudantes no diário 

de classe. 

Baseados nas orientações dadas, os 17 (dezessete) participantes se distribuíram em 

grupos assim formados: 1 (um) grupo com 5 (cinco) membros e 3 (três) grupos com 4 

(quatro) membros cada (Grupo 01: B2, B3, B11, B12, B13; Grupo 02: B5, B7, B14, B15; 

Grupo 03: B6, B9, B10, B16 e Grupo 04: B1, B4, B8, B17). Nessa oportunidade, 

observamos que o participante B4 era surdo mudo. 

Conforme nosso planejamento, ao recebermos as Cartas Convites devidamente 

assinadas, distribuímos o Questionário Inicial a todos os participantes, solicitando que ele 

fosse preenchido individualmente. Após o seu preenchimento, constatamos os seguintes 

dados: 

 

 

 

Idade dos participantes da pesquisa 

13 anos: 01  

14 anos: 09 

15 anos: 03 

16 anos: 03 

18 anos: 01  
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Número de pessoas que vivem na casa, 

inclusive o(a) aluno(a) 

03 pessoas: 02  

04 pessoas: 03  

05 pessoas: 06 

06 pessoas: 02 

07 pessoas: 01  

09 pessoas: 03  

Profissão do Pai Lavrador: 16 

Pedreiro: 01 

 

 

Profissão da Mãe 

Dona de casa: 01  

Empregada Doméstica: 07 

Lavradora: 08 

Professora: 01 

Região onde mora Zona Urbana: 02 

Zona Rural: 15 

Quadro 2: Dados do 9º ano B 

Fonte: Pesquisador 

 

Realizamos um diálogo com os participantes e apresentamos algumas perspectivas 

e definições sobre Modelagem Matemática. Esclarecemos que a pesquisa seria orientada 

pela perspectiva de Burak (1987, 1992, 1998, 2004, 2006, 2010a), na qual as atividades são 

desenvolvidas tendo como fio condutor cinco etapas distintas: 1) escolha do tema; 2) 

pesquisa exploratória; 3) levantamento dos problemas; 4) resolução do(s) problema(s) e o 

desenvolvimento da Matemática relacionada ao tema; 5) análise crítica da(s) solução(es), 

sem necessariamente serem desenvolvidas na ordem apresentada. Salientamos que cada 

etapa seria esclarecida oportunamente. 

Passamos o direcionamento para a escolha do tema, o qual seria a luz norteadora 

de nossa caminhada, nos apoiando novamente em Burak (2010a, p. 19). Iniciamos a 

escolha do tema, mas o tempo disponível para o encontro chegou ao fim. Então, 

solicitamos aos participantes que, durante a semana, pensassem nos possíveis temas e que, 

no próximo encontro, eles sugerissem aquele que achassem o ideal para ser trabalhado na 

pesquisa. 

Nosso terceiro encontro aconteceu no dia 12 de março de 2013 e, conforme 

combinado no encontro anterior, iniciamos com a escolha do tema da pesquisa. Fizemos 

mais alguns esclarecimentos sobre essa etapa e aconselhamos que cada participante 

sugerisse dois temas diferentes e, entre os temas sugeridos, que fosse escolhido aquele que 

a maioria achasse mais interessante.  

As sugestões por nós apresentadas foram aceitas e os participantes, então, iniciaram 

a escolha do tema, sugerindo os seguintes temas: Bulling: 02; Cantores: 01; Carvão 
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Vegetal: 01; Cidade de Lamim: 04; Criação de gado: 01; Escola Estadual Napoleão Reis: 

14; Futebol Profissional: 01; Futebol: 07; Plantação de Eucalipto: 02 e Transportes: 01. 

Esclarecemos a todos os participantes a importância de que eles se reunissem e 

realizassem uma discussão, chegando a um consenso de qual seria o tema mais propício 

para o trabalho coletivo. Parafraseando Burak (2005, p.10), refirmamos que o tema deveria 

ser de interesse do grupo ou dos grupos. Então, após discutirem, eles chegaram à conclusão 

de que, no momento, o melhor tema seria a Escola Estadual “Napoleão Reis”, pois tratava-

se da escola onde eles estudavam e que eles gostariam de conhecê-la melhor. 

Terminada a escolha do tema, orientamos os participantes para a realização da 

etapa denominada pesquisa exploratória. Para fundamentarmos essa etapa e orientarmos 

os participantes, novamente buscamos apoiar em Burak (2010a, p. 19). 

O tempo para maiores esclarecimentos sobre essa etapa não foi o necessário. 

Informamos aos participantes que retornaríamos na próxima semana para realizarmos o 

próximo encontro e para continuarmos explicando sobre essa etapa da Modelagem 

Matemática.  

No dia 19 de março de 2013, foi realizado o quarto encontro. Procuramos dar 

maiores esclarecimentos sobre a pesquisa exploratória para que os participantes pudessem 

entendê-la melhor e, com isso, facilitar a coleta de informações sobre o tema escolhido. 

Nesse momento, conversamos com os participantes sobre a importância da busca de 

materiais e dados teóricos sobre o tema escolhido para que pudéssemos utilizá-los no 

decorrer de nossa pesquisa e para que servissem de enriquecimento cultural de cada um 

deles, numa busca de novos conhecimentos sobre a escola onde eles estudavam. 

Percebemos que a maioria dos participantes demonstrava estar motivada para 

executar com presteza a pesquisa exploratória proposta e isso ficou demonstrado pelo 

participante B15 ao dizer que “isso vai ser muito bom para nós, pois poderemos saber 

muito mais sobre a escola onde estudamos”. O participante B14 também demonstrou sua 

motivação ao manifestar que “vamos ficar sabendo de muita coisa sobre nossa escola que 

até agora não sabemos e isso vai ser bom demais”.  

Aproveitamos a oportunidade e demos um espaço para que os participantes 

pudessem fazer algum questionamento e, com isso, pudessem esclarecer as possíveis 

dúvidas. A pergunta mais frequente que escutamos foi: “O que, como e onde iremos 

pesquisar?”. Procuramos orientá-los e fornecemos a eles algumas sugestões que poderiam 

nortear a pesquisa que deveriam fazer, em especial: 
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- entrevistar o diretor da escola, funcionários da secretaria, equipe pedagógica e até 

mesmo os professores, buscando conseguir dados diversos da escola; 

- pesquisar sobre a história da escola: quando foi fundada; documentação 

relacionada com a rede física, funcionários, professores e alunos; se tem a planta original 

da escola; o número de salas e demais dependências e a área de cada uma delas; a área 

construída e a área total da escola; 

- conseguir dados da escola no período de 2000 a 2013: número de alunos 

matriculados, número de turmas, número de professores e servidores, dentre outros; 

- pesquisar sobre a escola na internet; 

- entrevistar pessoas mais idosas e os próprios pais ou responsáveis sobre o que 

sabiam da história da escola, desde a sua fundação até os dias atuais; 

- procurar saber a qual Secretaria Regional de Ensino a escola pertencia. 

 

Após essas orientações, o que achamos bastante salutar foi a ideia do participante 

B14 de realizar um levantamento com todos os alunos da escola para que pudéssemos 

saber mais sobre eles, para que esses dados coletados fossem utilizados em prol da 

pesquisa que estava sendo realizada. Colocamos a ideia para a turma e, a maioria achou 

pertinente colocá-la em prática. Nesse momento, o participante B5 lançou um 

questionamento: “O que vamos perguntar para cada um deles?” Como o tempo do 

encontro já havia terminado, nós combinamos com os participantes voltar a falar sobre o 

assunto na próxima semana. No final, orientamos a todos para que já iniciassem a pesquisa 

exploratória sobre o tema escolhido. 

Nosso quinto encontro foi realizado no dia 26 de março de 2013. Aproveitamos o 

momento para retornarmos à questão levantada pelo participante B5, no último encontro. 

Propusemos uma discussão entre os participantes para que pudéssemos chegar a um acordo 

sobre como seria realizado o levantamento sobre os alunos da escola e o que seria 

perguntado a eles. A princípio, percebemos que os participantes estavam confusos e não 

conseguiam opinar sobre o que deveria ser feito. Mas, aos poucos, as ideias foram surgindo 

e passaram a ser comentadas e discutidas na sala de aula: 

 

Pesquisador: Vocês podem demonstrar suas habilidades e ir dando 

sugestões sobre o que poderíamos perguntar para os alunos de nossa 

escola. 

B2 – Sabe, acho que podia saber quantos são do sexo masculino e 

quantos são do sexo feminino; 
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B15 – Podia perguntar coisa assim do tipo... o que eles gostariam de ser 

no futuro; 

B13 – Acho importante perguntar a profissão dos pais deles; 

B11 – E se perguntar a idade de cada um? 

B9 – E se nós quisesse saber o esporte e o time preferido de cada um 

deles? 

B8 – Devia perguntar pra eles, véio, assim... a quantidade de gente na 

família deles; 

B1 – Tens uns que mora na roça e outros na cidade. Podia perguntar isso 

também; 

B9 – Se tem casa própria; 

B7 – Estamos esquecendo-se de perguntar se eles gosta de Matemática; 

B10 – (em tom de gozação) Tá querendo saber de tudo, pergunta, então, o 

número de sapato deles. 

(Houve um momento de muitas gargalhadas). 

 

Depois das discussões, as ideias sugeridas foram acatadas, até mesmo a do 

participante B10, pois ele estava bastante desmotivado e achamos que, ao aceitar sua ideia, 

seria uma forma de convidá-lo a uma participação mais ativa na realização do projeto. Em 

comum acordo, decidimos que todas as turmas da escola deveriam ser visitadas e que todos 

os alunos presentes na sala de aula no momento dessa visita, caso quisessem, poderiam 

responder as perguntas contidas no material do levantamento. Os participantes decidiram 

que as visitas às salas seriam feitas pelos grupos já escolhidos no início da pesquisa e 

combinaram em quais salas cada grupo iria visitar. O participante B6 perguntou “se eles 

iriam escrever as repostas num caderno”. Falaram, falaram e como não chegaram a um 

acordo, sugerimos que ele próprio montaria um esquema de roteiro no computador e essa 

folha / esquema seria utilizada durante a visita às salas para facilitar o levantamento 

proposto.  

Combinamos que, antes do término das aulas daquele dia, os participantes 

receberiam esse esquema e que o levantamento seria feito durante o restante da semana em 

horário extraturno e deveria ser apresentado no próximo encontro. Alguns alunos (B9, B16 

e B10) não gostaram da ideia e se indispuseram a fazer esse levantamento, pois não 

podiam retornar à escola fora do horário de aulas. Os demais começaram a se irritar com 

isso e diziam que “todos eram obrigados a fazer o levantamento”. Então, relembramos que 

na Carta Convite estava esclarecido que as atividades seriam realizadas apenas pelos 

alunos que demonstrassem interesse e que isso não traria nenhum prejuízo para aqueles 

que não pretendessem realizá-la; inclusive, que eles não seriam dispensados da pesquisa.  

O aluno B16 esclareceu que queria continuar participando da pesquisa, mas que não 

poderia vir em outro turno porque tinha algumas tarefas para realizar em casa. Entendemos 
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tranquilamente a posição dos alunos que não pretendiam ou não poderiam voltar em outro 

turno.  

O sexto encontro aconteceu em 02 de abril de 2013. Não estavam presentes os 

alunos B7, B5, B17. Nessa data, os participantes deram início às apresentações daquilo que 

eles pesquisaram sobre o tema escolhido. Essas apresentações foram filmadas, mas 

percebemos que isso deixou a maioria deles bastante inibida. Falavam muito baixo e a 

gravação não captou nitidamente o áudio da sala de aula. Foram feitas novas tentativas e as 

filmagens não eram concentradas na equipe que fazia a apresentação. Ainda assim o 

resultado da gravação não foi o esperado. Mesmo com a nossa intervenção, não aconteceu 

nenhum debate entre os alunos que estavam apresentando e os que estavam assistindo as 

apresentações. 

O Grupo 01 apresentou o Regimento Escolar, uma cópia da planta baixa da escola e 

o fluxograma de turmas e alunos de 2000 a 2013, conforme quadro abaixo: 

  

Ano Número de turmas Número de alunos 

2000 14 476 

2001 15 452 

2002 21 513 

2003 25 600 

2004 26 672 

2005 27 616 

2006 27 656 

2007 28 732 

2008 29 703 

2009 32 663 

2010 35 744 

2011 34 748 

2012 36 775 

2013 38 873 

Quadro 3: Dados da Escola Estadual “Napoleão Reis” 

Fonte: Pesquisador 
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O Grupo 02 apresentou dados sobre a fundação e trouxe a planta baixa da escola. 

Também apresentou números de turmas e alunos nos anos anteriores e número de 

funcionários que atuam na escola; informou que a escola é mantida pelo governo do Estado 

de Minas Gerais, mais especificamente, pela Secretaria de Estado da Educação. Informou 

ainda o número de alunos da turma deles e a idade de cada um. 

O Grupo 03 apresentou parte do Regimento Escolar, onde constava a Introdução, o 

Histórico, a Fundamentação Teórica e as Legislações que foram autorizando o 

funcionamento de turmas na escola. Trouxe a planta baixa da escola e informou aos 

colegas o seguinte: 

- Que a Escola foi fundada em 23 de junho de 1947 e recebeu o nome de Escola 

Estadual “Napoleão Reis” em homenagem a um ilustre laminense que, além de ter sido 

embaixador em alguns países europeus, foi também o fundador da Biblioteca Laminense 

que, na época, era reconhecida nacionalmente; 

- Que a Escola é integrante da 8ª Superintendência Regional de Ensino, localizada 

na cidade de Conselheiro Lafaiete – MG e é mantida pela Secretaria de Estado da 

Educação de Minas Gerais; 

- Que a Escola possuía uma rede física composta das seguintes dependências: 9 

(nove) salas de aula, 5 (cinco) salas de aulas adaptadas, 1 (um) laboratório de informática, 

1 (uma) biblioteca, 1 (uma) sala de recursos, cantina, pátio central, banheiros masculinos e 

femininos, sala de professores, sala de secretaria, sala de diretoria e uma quadra 

poliesportiva coberta. 

O Grupo 04 apresentou o Regimento Escolar, informando que era o documento que 

trazia o histórico da escola, a fundamentação teórica, enfim, um embasamento legal que 

continha os direitos e deveres de todos que frequentavam a escola (direção, equipe 

pedagógica, professores, funcionários e alunos). O participante B4 disse: “O regimento é o 

documento das leis que usam na escola”. Apresentaram, também, o levantamento contendo 

o número de turmas e de alunos no período de 2000 a 2013. Os membros desse grupo 

observaram que o número de turmas foi aumentando ano após ano. Apresentaram, 

também, uma cópia reduzida da planta baixa da escola. 

Ao término das apresentações dos grupos, fizemos algumas considerações e 

sugerimos que, no próximo encontro, iríamos conversar sobre o levantamento referente aos 

alunos que estudavam nessa escola. 
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 O sétimo encontro ocorreu em 09 de abril de 2013. Nesse encontro, os alunos já 

tinham feito o levantamento com todos os alunos da escola. Aproveitamos a oportunidade 

para fazer uma consolidação dos dados apresentados por cada grupo. 

 O Grupo 01 apresentou os seguintes dados: 

Idade Nº de alunos 

05 anos 09 

06 anos 29 

07 anos 26 

08 anos 19 

09 anos 19 

10 anos 34 

11 anos 51 

12 anos 54 

13 anos 60 

14 anos 54 

15 anos 56 

16 anos 29 

17 anos 31 

18 anos 10 

19 anos 06 

25 anos 02 

30 anos 01 

33 anos 01 

35 anos 01 

40 anos 02 

44 anos 01 

TOTAL 495 

Quadro 4: Idade dos alunos da Escola Estadual “Napoleão Reis” 

Fonte: Pesquisador 

 

Sexo Nº de alunos 

Masculino 232 

Feminino 263 

TOTAL  495 

Quadro 5: Sexo dos alunos da Escola Estadual “Napoleão Reis” 

Fonte: Pesquisador 

 

Profissão desejada Nº de alunos 

Açougueiro 01 

Administrador 01 

Advogado 23 

Agrônomo 02 
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Arqueólogo 01 

Arquiteto 14 

Artista 01 

Artista plástico 01 

Astronauta 02 

Ator 07 

Aventureiro 01 

Biólogo 03 

Biólogo Marinho 01 

Bombeiro 03 

Cabeleireiro 03 

Caminhoneiro 02 

Cantor 03 

Cardiologista 01 

Cientista 01 

Comerciante 01 

Contador 03 

Dançarino 01 

Delegado 11 

Dentista 17 

Dermatologista 01 

Domador 01 

Dono de Casa 01 

Empresário 05 

Enfermeiro 16 

Engenheiro 40 

Engenheiro Mecânico 05 

Escritor 01 

Estilista 03 

Fazendeiro 04 

Fisioterapeuta 01 

Fotógrafo 01 

Geógrafo 03 

Goleiro 02 

Guitarrista 01 

Historiador 01 

Jardineiro 01 

Jogador de Futebol 23 

Jornalista 01 

Juiz de Direito 01 

Lavrador 01 

Lutador de Boxe 01 

Manicure 02 

Marinheiro 01 

Mecânico 07 

Médico 53 

Minerador 01 
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Modelo 03 

Motoqueiro 02 

Motorista 08 

Neurocientista 01 

Nutricionista 01 

Oftalmologista 01 

Operador de Máquinas 03 

Paleontólogo 01 

Pediatra 07 

Pedreiro 05 

Piloto de Avião 03 

Piloto de MotoCross 02 

Piloto de Rali 01 

Pintor 01 

Policial Federal 01 

Policial 36 

Professor 45 

Professor de Luta 01 

Psicanalista 01 

Psicólogo 04 

Publicitário 01 

Secretário 01 

Soldado do Exército 01 

Soldador 01 

Taxista 01 

Técnico em Computação 02 

Técnico em Eletrônica 01 

Técnico em Informática 01 

Tratorista 02 

Vendedor 01 

Veterinário 43 

Vocalista 01 

Não Sabe 12 

Não Respondeu 18 

Total 495 

Quadro 6: Profissão desejada dos alunos da Escola Estadual “Napoleão Reis” 

Fonte: Pesquisador 

 

 Passamos para o Grupo 02, que expôs os seguintes dados: 

 

Nº do calçado Nº de alunos 

26 04 

27 08 

28 03 

29 07 
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30 15 

31 20 

32 11 

33 17 

34 25 

35 55 

36 84 

37 63 

38 57 

39 34 

40 31 

41 38 

42 08 

43 03 

44 06 

Não Respondeu 06 

Total 495 

Quadro 7: Número do calçado dos alunos da Escola Estadual “Napoleão Reis” 

Fonte: Pesquisador 

 

Profissão do pai Nº de alunos 

Açougueiro 01 

Advogado 02 

Agricultor 13 

Ajudante de pedreiro 01 

Ajudante de Serviços 03 

Armador 01 

Bibliotecário 01 

Bombeiro 01 

Caldeireiro 01 

Caminhoneiro 06 

Carpinteiro 02 

Carvoeiro 01 

Caseiro 02 

Chefe de Cozinha 01 

Comerciante 09 

Eletricista 01 

Empresário 08 

Encarregado 01 

Engenheiro 03 

Estudante 01 

Fazendeiro 06 

Funcionário Público 03 

Jardineiro 02 

Lavador de Carros 02 

Lavrador 214 
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Lenhador 01 

Lojista 02 

Manicure 01 

Marceneiro 01 

Mecânico 06 

Mestre de Indução 01 

Motorista 28 

Padeiro 05 

Pecuarista 01 

Pedreiro 54 

Pintor 02 

Policial 07 

Produtor Rural 01 

Professor 12 

Queijeiro 02 

Retireiro 01 

Revendedor 01 

Salgadeiro 01 

Serralheiro 04 

Servente 11 

Soldador 02 

Taxista 05 

Técnico Eletrodoméstico 01 

Trocador de Ônibus 02 

Vaqueiro 03 

Vendedor 04 

Vigia 01 

Aposentado 07 

Falecido 08 

Não Respondeu 30 

Não Sabe 04 

Total 495 

Quadro 8: Profissão dos pais dos alunos da Escola Estadual “Napoleão Reis” 

Fonte: Pesquisador 

 

Mora em casa própria Nº de alunos 

Sim 405 

Não 89 

Não Respondeu 01 

Total 495 

Quadro 9: Moradia dos alunos da Escola Estadual “Napoleão Reis” 

Fonte: Pesquisador 

 

O próximo a apresentar seus dados foi o Grupo 03:  
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Profissão da mãe Nº de alunos 

Ajudante de Serviços 03 

Assistente de Saúde 01 

Atendente 01 

Auxiliar de Limpeza 01 

Balconista 02 

Bibliotecária 01 

Cabeleireira 05 

Comerciante 12 

Conselheira Tutelar 03 

Cozinheira 07 

Diarista 03 

Dona de Casa 129 

Empregada Doméstica 98 

Empresária 01 

Enfermeira 04 

Estudante 01 

Faxineira 08 

Funcionária Pública 05 

Lavradora 101 

Manicure 03 

Merendeira 03 

Padeira 02 

Professora 59 

Queijeira 03 

Secretária 06 

Servente Escolar 03 

Serviçal 01 

Técnica de Enfermagem 01 

Varredora de Rua 01 

Vendedora 05 

Zeladora de Rua 01 

Aposentada 02 

Falecida 01 

Não Respondeu 18 

Total 495 

Quadro 10: Profissão das mães dos alunos da Escola Estadual “Napoleão Reis” 

Fonte: Pesquisador 

 

Esporte preferido Nº de alunos 

Atletismo 01 

Basquete 08 

BiciCross 01 

Boliche 01 

Caminhada  01 

Ciclismo 07 
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Futebol  247 

Futsal 56 

Golfe 02 

Handebol 03 

MotoCross 03 

Natação 31 

Peteca 01 

Pular Corda 01 

Queimada 35 

Skate 01 

Tênis 02 

Vídeo Game 01 

Vôlei 68 

Não Gosta 07 

Não Respondeu 05 

Nenhum 13 

TOTAL 495 

Quadro 11: Esporte preferido dos alunos da Escola Estadual “Napoleão Reis” 

Fonte: Pesquisador 

 

Time preferido Nº de alunos 

Atlético 134 

Barcelona 04 

Botafogo  01 

Brasil  03 

Chelsea 01 

Corinthians 18 

Cruzeiro 296 

Flamengo 03 

Grêmio 01 

Palmeiras 04 

Santos 08 

São Paulo 04 

Vasco 04 

Nenhum  06 

Não Respondeu 08 

Total 495 

Quadro 12: Time preferido dos alunos da Escola Estadual “Napoleão Reis” 

Fonte: Pesquisador 

 

 As apresentações foram finalizadas com o Grupo 04 que apresentou os seguintes 

dados: 
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Gosta de Matemática Nº de alunos 

Sim 311 

Não 182 

Não Respondeu 02 

Total 495 

Quadro 13: Gosto pela Matemática dos alunos da  

Escola Estadual “Napoleão Reis” 

Fonte: Pesquisador 

 

 

Nº de pessoas da família Nº de alunos 

02 10 

03 85 

04 146 

05 125 

06 49 

07 40 

08 13 

09 10 

10 08 

11 04 

12 02 

13 01 

14 01 

15 01 

Total 495 

Quadro 14: Número de pessoas na família dos alunos da  

Escola Estadual “Napoleão Reis” 

Fonte: Pesquisador 

  

Logo após os participantes terminarem de elaborar o consolidado dos dados 

levantados sobre os alunos da escola, passamos a expor sobre a etapa de levantamento 

do(s) problema(s) e, para embasar nossos procedimentos e dar alguns esclarecimentos, 

novamente utilizamos Burak (2010a, p.21). 

 Solicitamos aos participantes que, durante a semana, eles fossem pensando sobre as 

possíveis questões / situações-problema que poderiam advir do tema escolhido e, que no 

nosso próximo encontro, eles iriam receber mais informações de como poderiam trabalhar 

mais essa etapa da Modelagem. 

O oitavo encontro foi realizado no dia 16 de abril de 2013 e, nele, notamos a 

ausência do participante B17. Conforme combinado no último encontro, procuramos dar 
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mais esclarecimentos de como seria desenvolvida a etapa do levantamento(s) do(s) 

problema(s). Procuramos mostrar a importância dessa etapa para a aplicação da 

Modelagem Matemática como metodologia de ensino e nos apoiamos em Burak e Klüber 

(2010, p. 158). 

 Percebemos que, mesmo com mais esses esclarecimentos e com novas explicações, 

a maioria dos participantes ainda permanecia confusa. Procuramos levá-los a entender que 

essa etapa já estava sendo realizada paralelamente à apresentação dos dados coletados na 

etapa da pesquisa exploratória. Informamos que eles deveriam sugerir questões / situações-

problema sobre o tema Escola Estadual “Napoleão Reis”, que pudessem ser respondidas e 

esclarecidas inclusive, possivelmente utilizando os conteúdos matemáticos como uma 

ferramenta facilitadora.  

 Sugerimos, também, que de posse dos dados coletados na etapa da pesquisa 

exploratória, os participantes estariam convidados e incentivados a levantar perguntas e 

problemas sobre o tema escolhido e que os problemas na perspectiva da Modelagem 

evidenciam-se com algumas características diferentes do livro didático, pois são 

elaborados embasados nesses dados coletados e de uma forma contextualizada (BURAK e 

KLÜBER, 2007, p. 3).  

Com isso, os participantes começaram a questionar e buscaram entender melhor 

essa etapa. Presenciamos na conversa entre eles, um diálogo e buscamos incentivá-los; 

para isso, buscamos ser mediadores e incentivadores ao mesmo tempo:  

  

B15 – Então, sabe, podemos fazer perguntas sobre aquilo que 

conseguimos na pesquisa exploratória, para responder através do que 

estudamos em Matemática? 

B14 – Tá doido, isso vai ser muito difícil; 

B5 – Entende, nós devia utilizar o livro didático e ver o que pode ajudar 

agente a fazer essas questões; 

B13 – Eu to achando essa maneira bem interessante, porque, assim tipo, 

nós ficamos sabendo para que serve a Matemática; 

B14 – Mas que vai ser difícil, vai. 

 

 Percebemos que o horário do encontro já estava terminando. Então, solicitamos aos 

participantes que, durante a semana, pensassem em quais questões / situações-problema 

gostariam de apresentar e, que se, porventura, as dúvidas ainda persistissem, que eles nos 

procurassem para que pudéssemos orientá-los na execução dessa tarefa. 
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 No dia 23 de abril de 2013, realizamos o nono encontro, objetivando buscar junto 

aos participantes todas as questões / situações-problema que eles haviam levantado sobre o 

tema Escola Estadual “Napoleão Reis”. Nesse dia, faltaram os participantes B3 e B17. 

Antes da apresentação de cada grupo, buscamos motivá-los apresentando os 

benefícios de se utilizar a Modelagem Matemática como uma ferramenta facilitadora do 

processo de ensino para a aprendizagem de Matemática, buscando apoio em Soistak e 

Burak (2004). 

 Dando continuidade, orientamos os participantes a fazerem a apresentação das 

questões / situações-problemas que haviam elaborados, como relatado a seguir.  

O Grupo 01 apresentou as seguintes questões: 

 

- Com os dados que colhemos, eu posso usar porcentagem? 

- As paredes da escola formam ângulos de que tipo? 

- As linhas na planta da escola representam retas de que tipo? 

- Eu posso calcular o perímetro e a área das figuras geométricas? 

- Quais as figuras que são formadas na planta da escola? 

- Vimos no levantamento que as profissões dos pais e das mães não são as mesmas. 

Tem muita profissão diferente. Todas as profissões recebem o mesmo salário? 

- Será que fica caro construir uma escola? 

 

O Grupo 02 apresentou as seguintes questões: 

 

- Se eu não sei o tamanho de uma parede, eu posso chamá-lo de x? 

- Que figuras geométricas formam os cômodos da escola? 

- Porque na planta da escola se usa cm e na construção, se usa metros? 

- Eu posso fazer gráficos de diversos tipos? 

- O que precisa para construir uma escola? 

- Qual número do sapato que repete mais? 

- Se eu quero achar a distância de um canto a outro da sala, qual a conta eu faço? 

- Na planta da escola usa quais tipos de retas? 

- Ângulos. Quais aparecem? 

 

O Grupo 03 apresentou as seguintes questões: 
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- Quais ângulos são formados pelas paredes de nossa escola? 

- Com os levantamentos que fizemos, pode fazer qual tipo de gráfico? 

- Os sapatos dos alunos tem números iguais ou diferentes? 

- Será que gasta muito para construir uma escola? 

- Que figuras aparecem na planta da escola? 

- Para que serve esse levantamento com os alunos? 

- Perímetro e Áreas das figuras. Quais aparecem? 

 

O Grupo 04 apresentou as seguintes questões: 

 

- Como eu acho a área de um cômodo que não sei as medidas? Posso representar 

por x? 

- Posso usar proporção para comparar as medidas da planta e a medidas dos 

cômodos? 

- Eu posso fazer gráficos? 

- Eu tenho condições de achar o perímetro e a área da minha sala? 

- Deve gastar muito material para construir uma escola? 

- O número de alunos está aumentando ou diminuindo, de ano a ano? 

- As figuras geométricas que formam os cômodos da escola. Quais são? 

 

Conhecidas as questões / situações-problema, sentimos que era o momento de 

induzirmos os participantes a pensarem sobre como essas poderiam ser respondidas e/ou 

resolvidas. Levando em consideração que, “no trabalho com a Modelagem, faz-se um 

caminho inverso do usual, neste os conteúdos determinam os problemas, na Modelagem os 

problemas determinam os conteúdos a serem usados para resolver as questões levantadas 

na etapa de levantamento de problemas” (KLÜBER e BURAK, 2007, p. 3), solicitamos 

aos participantes que buscassem para o próximo encontro, material de apoio pedagógico a 

fim de auxiliá-los na resolução das questões levantadas. Sugerimos que eles trouxessem os 

livros didáticos de Matemática adotados na escola do 6º ao 9º ano. 

O décimo encontro aconteceu no dia 30 de abril de 2013 e nele faltaram os alunos 

B3, B13 e B17. Iniciamos esse encontro esclarecendo sobre a etapa da resolução do(s) 

problema(s) e desenvolvimento do conteúdo matemático no contexto do tema e 

informando que, nessa etapa, os conteúdos matemáticos passam a ter significado, como 

relata Burak (2010a, p. 22). 



111 

 

 Aproveitamos a oportunidade e discutimos sobre algumas questões / situações-

problema apresentadas sobre o tema escolhido: 

   

- Com esses levantamentos, eu posso fazer gráficos? 

- Os sapatos dos alunos têm números iguais ou diferentes? 

- Qual número do sapato que repete mais? 

- Com os dados que colhemos, eu posso usar porcentagem? 

- Eu posso fazer gráficos de diversos tipos? 

 

 Procuramos incentivar os participantes a manifestarem suas opiniões e, para isso, 

fizemos alguns questionamentos sobre os possíveis conteúdos matemáticos que poderiam 

ser utilizados para responder as questões acima: Ao relembrarmos os conteúdos estudados, 

quais poderiam ser utilizados para responder essas questões? Poderíamos realmente 

construir gráficos com os dados coletados? Qual tipo de gráfico poderíamos construir? Isso 

é útil para os alunos no seu dia a dia? 

 A princípio, os participantes estavam bastante inibidos e, por isso, poucos 

opinavam sobre os questionamentos efetuados. Percebemos que um dos motivos dessa 

inibição era a presença dos gravadores de áudio e vídeo. Desligamos esses gravadores e, 

com o passar do tempo, escutamos algumas sugestões: 

 

B2 – Assim, tipo, eu acho que pode fazer gráficos sim; 

B13 – É mesmo, pode fazer alguns gráficos; 

Pesquisador – Mas, qual tipo de gráfico pode ser feito com os dados 

coletados com os alunos? 

B7 – Véio, nós já estudamos gráficos nos anos anteriores; 

B12 – Mais, também nós “tamos” com os livros. É só olhar pra ver os 

tipos de gráficos; 

B8 – Não tinha pensado nisso; 

B15 – No final do livro do 7º ano, tem os tipos de gráficos: gráfico de 

colunas, gráfico de barras, gráfico de setores; 

B14 – Tem também gráfico da pizza, gráfico de linha, histograma; 

B5 – Entende, assim, agora que eu lembrei: em toda prova tem questão de 

gráfico para responder; 

B15 – Eu gosto muito de fazer esse tipo de questão; 

B1 – Eu também gosto. Gráfico é usado em outras matérias (disciplinas).  

 

 Dando continuidade, lançamos novos questionamentos: Se uma fábrica de calçado 

pudesse fabricar apenas um número de sapato para vender para os alunos da Escola 

Estadual “Napoleão Reis”, qual seria o número dele? Por quê? 
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B10 – Eu não entendo de calçados (em tom de ironia); 

B12 – Seria difícil fazer essa escolha, né; 

B15 – Deve ser o número que vai vender mais; 

Pesquisador – E qual deve ser esse número? 

B15 – Será que é o número que mais repetiu no levantamento que 

fizemos? 

B14 – Pode ser; 

B15 – Só pode ser esse número, porque se muitos alunos calçam 

esse número ele vai ser o mais vendido; 

B7 – E o dono vai ficar cada vez mais rico, entende; 

B15 – Mas, ele é inteligente e pensou bem antes de fazer os pares 

do calçado; 

Pesquisador: Então, o que vem a ser, em Matemática, esse número 

que mais se repete? 

B1 comentou com B8 - “nóis” já estudamos isso, eu só não lembro 

como que chama isso; 

B6 – teve um insight e falou: lembrei isso é a moda kkkkk; 

B14 – Isso mesmo, nós já estudamos essa matéria. 

 

 Após o término dos comentários, fizemos mais um questionamento: Será que 

realmente podemos utilizar porcentagem? Foi aí que alguns alunos lembraram que, nos 

gráficos, pode-se precisar de porcentagem: 

 

B10 – Eu acredito que sim; 

B14 – Eu também; 

B5 – Lembrei de um negócio pra resolver porcentagem. Aquilo que 

põe um debaixo do outro e a letra x; 

Pesquisador – O que seria isso? 

B5 – Esqueci o nome;  

– Escutamos alguém (o qual não percebemos quem era, pois 

estávamos de costas, escrevendo no quadro) dizer que era regra de 

três; 

B15 – Isso mesmo; 

B14 – Sabe que é bem interessante. 

 

Ao término desse encontro, comunicamos que no próximo encontro seria realizada 

a primeira atividade. 

No dia 07 de maio de 2013, realizamos nosso décimo primeiro encontro. 

Conforme combinamos no encontro anterior, os participantes realizaram, em grupo, a 

primeira atividade (Atividade 1). Os resultados e a análise dessa atividade serão 

desenvolvidos no Capítulo 6. 

Novo encontro com a turma, o décimo segundo encontro, foi realizado no dia 14 

de maio de 2013. Faltaram os alunos B7 e B17. Primeiramente, procuramos saber sobre as 
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atividades desenvolvidas no encontro anterior e os participantes disseram que não tiveram 

dificuldades para resolvê-las. O aluno B15 comentou com o aluno B14 que não pensava 

que poderia chegar a esses conteúdos e que achou muito interessante essa maneira de 

apresentar os conteúdos relacionados com o tema trabalhado. A aluna B14 respondeu: “é 

mesmo, mas o bom seria se tivéssemos mais tempo durante o ano para praticarmos mais 

essa maneira de dar aula”.  

 Levando em consideração que todos os participantes haviam trazido uma cópia 

reduzida da planta da escola, achamos por bem utilizá-la no decorrer do nosso encontro. 

Então, todos os participantes passaram a analisar essa planta e a discutir algumas questões / 

situações problema apresentadas na etapa anterior, como: 

  

- Perímetro; 

- As figuras geométricas que formam os cômodos da escola; 

- Áreas das figuras; 

- Ângulos;  

- Porque na planta da escola usa cm e na construção usa metros;  

- As paredes formam ângulos de que tipo? 

- As linhas na planta da escola representam retas de que tipo? 

 

 Procuramos intermediar uma discussão sobre essas questões / situações problema. 

Os participantes demonstraram ter algum conhecimento sobre as questões apresentadas. 

Propusemos um questionamento: Vocês sabem a diferença entre perímetro e perímetro útil 

e entre área e área útil de uma sala de aula?  Percebemos que a maioria dos alunos não 

sabia a diferença entre um e outro. Mas, fomos surpreendidos com o participante B5, ao 

dizer: “Útil deve vir de utilizar, então esse tal perímetro e área útil deve ser a parte da sala 

que está sendo utilizada.” Aproveitamos a colaboração dada pelo participante B5, 

provocamos discussões entre os demais participantes. Isso fez com que boa parte deles 

entendesse mais claramente a diferença entre perímetro e perímetro útil e área e área útil.  

Em relação às figuras geométricas encontradas na planta da escola, os participantes 

foram unânimes em dizer que basicamente eram quadrados e retângulos.  

Ao conversarmos sobre os ângulos, pudemos perceber que boa parte chegou à 

conclusão que seriam ângulos retos e sabiam o que representava esses ângulos. 
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Em relação às linhas da planta, os participantes as chamaram de retas. Perceberam a 

existência de retas paralelas e perpendiculares. Alguns não souberam definir a diferença 

entre uma e outra.  

 Ao término do encontro, combinamos que na próxima semana os participantes 

iriam realizar a segunda atividade. 

No dia 21 de maio de 2013, ocorreu o décimo terceiro encontro. Na oportunidade, 

os participantes realizaram em grupo a segunda atividade (Atividade 2). Durante a sua 

realização, percebemos que aconteceram algumas discussões. Os resultados e a análise 

dessa atividade serão parte integrante do Capítulo 6. 

Já no dia 28 de maio de 2013, foi realizado o décimo quarto encontro com a 

turma do 9º ano B. Faltaram os alunos B3, B5, B6, B7 e B16. Percebemos que os 

participantes, de modo geral, pareciam cansados, devido às solenidades das festas de 

aniversário da cidade que haviam acontecidos durante 4 (quatro) dias seguidos, 

anteriormente ao encontro. As ausências dos alunos citados anteriormente poderiam estar 

relacionadas a esse acontecido. Mas, como programado, procuramos dar continuidade à 

pesquisa, promovendo um debate e a socialização de algumas questões / situações-

problema anteriormente apresentadas. Mas, o cansaço parecia imperar entre os 

participantes. 

                 Trabalhamos, inicialmente, com as unidades de medidas de comprimento, tendo 

como unidade padrão, o metro. Solicitamos aos alunos, outras unidades de medida de 

comprimento e eles citaram os múltiplos e os submúltiplos do metro. Procuramos trabalhar 

a conversão de uma unidade de medida em outra. Previamente, já havíamos solicitado dos 

alunos algumas unidades de medidas convencionais e eles apresentaram as seguintes: 

polegada = 2,54 cm; jarda = 0,9144 m; braça = 2,2m; légua = 6600 m; milha = 1,609344 

km, pé = 12 polegadas = 30,48 cm, sendo que 3 pés = 1 jarda. O participante B15 citou que 

escutava muito o seu avô falar em légua, mas que não entedia muito bem o que ele dizia. 

Achava que era coisa de “gente velha”. Procuramos fazer uma relação dessas unidades de 

medidas com os múltiplos e submúltiplos do metro. 

 Em seguida, passamos a conversar sobre as propriedades dos quadriláteros, em 

especial, do retângulo e do quadrado que, conforme observado pelos participantes, são as 

figuras geométricas mais presentes na planta da escola. Do retângulo, destacaram: formado 

por retas paralelas aos pares; essas retas formam quatro ângulos internos de 90º graus cada; 

tem duas diagonais com o mesmo tamanho; a soma dos ângulos internos é igual a 360º; os 

lados opostos são congruentes. Do quadrado, destacaram: tem todos os lados iguais; possui 
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também pares de retas paralelas; os ângulos internos também são retos; a soma dos ângulos 

internos também é 360º; possui duas diagonais que dividem o quadrado em quatro 

triângulos iguais. 

 Para desafiá-los, procuramos lançar os seguintes questionamentos: Vocês 

perceberam que existem algumas propriedades comuns aos retângulos e aos quadrados, 

então: a) todo retângulo é um quadrado? Foram unânimes em responder que não. O 

participante B2 ainda falou “é só observar o formato do retângulo e do quadrado para ver 

que são diferentes”. Já B1 falou que “o quadrado tem todos os lados iguais e o retângulo 

não tem”. Discutiram e concluíram que isso era uma afirmação falsa. b) Todo quadrado é 

um retângulo? Inicialmente, todos responderam que não. Fizemos uma intervenção e 

solicitamos que eles observassem as propriedades de um e de outro. Houve um enorme 

silêncio, até que o participante B9 respondesse que sim. Imediatamente, o participante B10 

apontou o dedo para ela e começou a rir. B9 ficou em dúvida novamente. Voltamos a 

indagar sobre as propriedades de cada uma das figuras. B9 repetiu que “todo quadrado é 

um retângulo sim, só que é um retângulo com lados iguais”. Houve certo espanto entre os 

demais alunos. Outros alunos concordaram com B9. B13 lançou a seguinte pergunta: Se 

me pedirem para desenhar um retângulo e eu desenhar um quadrado, então está certo? 

Depois de uma pequena discussão entre os alunos, chegaram à conclusão que sim. Bastaria 

o aluno explicar que está desenhando um retângulo com os lados iguais, que também é 

chamado de quadrado. 

 Também proporcionamos uma discussão sobre as unidades de medidas de área. A 

maioria dos alunos relembrou que a unidade padrão é o metro quadrado e que existem os 

múltiplos e submúltiplos do metro quadrado. Procuramos conversar sobre a conversão de 

uma unidade em outra e o participante B14 observou que “para cada unidade de medida, 

desloca a vírgula de duas casas decimais para a direita ou para a esquerda”. Citaram 

também o hectare e, numa rápida pesquisa, na internet descobriram que é igual a um 

hectômetro quadrado, que é igual a 10.000 metros quadrados. 

 Como a porta da sala estava aberta, o participante B13 observou que “para construir 

o telhado da escola, utiliza-se o formato de um triângulo”. Aproveitamos o ensejo e, como 

os alunos já haviam trazido a coleção de Matemática do 6º ao 9º ano para possíveis 

consultas durante os encontros, solicitamos que eles buscassem algumas propriedades dos 

triângulos. Foi dado um tempo para que esses pudessem pesquisar algo sobre os triângulos. 

Após um tempo, observaram que: a) os triângulos são classificados de acordo com os lados 

em: equilátero: todos os lados iguais; isósceles: dois lados iguais; escaleno: todos os lados 
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diferentes; b) de acordo com os ângulos são classificados em: retângulo: tem a presença de 

um ângulo reto; obtusângulo: tem a presença de um ângulo agudo; acutângulo: todos os 

ângulos são agudos. Observaram também que todos os triângulos têm três bissetrizes, três 

medianas e três alturas e que a soma dos seus ângulos internos é igual a 180º. 

 Saímos extremamente satisfeitos desse encontro, pois como relatamos, no início os 

alunos pareciam cansados e até mesmo desmotivados para o andamento dos trabalhos, mas 

durante a execução, “algo novo” aconteceu e os alunos pareceram mais motivados e 

interessados a participar com mais gosto das atividades propostas. 

O décimo quinto encontro aconteceu no dia 04 de junho de 2013. Foi o momento 

dos participantes realizarem a Atividade 3. Observamos que aconteceram algumas 

discussões sobre as atividades, mas alguns participantes ficaram omissos e contribuíram 

pouco com a resolução. Os resultados e análise dessa atividade serão detalhados no 

próximo capítulo. 

No dia 11 de junho de 2013, foi realizado o décimo sexto encontro com a turma do 

9º ano B. Faltaram os participantes B13, B15 e B17. Quanto ao participante B17, os seus 

colegas comentaram que ele já havia desistido mesmo das aulas normais. Dissemos que era 

uma pena e que eles deveriam incentivá-lo a voltar a estudar. O participante B1 disse que 

era perda de tempo, pois B17 cansou de falar que não gostava de escola e nem queria 

estudar mais. 

 Nesse encontro, foram evidenciadas mais algumas questões / situações problema: 

Se eu não sei o tamanho de uma parede, eu posso chamá-lo de x? Como eu acho o 

perímetro e a área de um cômodo que não sei as medidas? Posso representar por x? Se eu 

quero achar a distância de um canto a outro da sala, qual a conta eu faço? 

 Começamos a trabalhar na questão “Se eu não sei o tamanho de uma parede, eu 

posso chamá-lo de x?”. Apresentamos a questão e lembramos aos participantes que tal 

questão tinha sido levantada na etapa anterior. Perguntamos o que eles poderiam dar como 

resposta a essa questão. Boa parte deles dissera que sim e outros ficaram calados. Pude 

perceber que mesmo dizendo que sim, os participantes estavam bastante indecisos. As 

outras questões também foram lançadas para o debate. Pudemos perceber que a indecisão 

dos participantes era ainda maior.  

Perguntamos ao grupo que havia elaborado essas questões, qual foi o motivo que os 

havia levado a fazer tais indagações. Responderam que foram curiosidades que ocorreram, 

devido ao fato de já terem estudado sobre isso nos anos anteriores e que não tinham 

“assimilado muito bem”, os detalhes neles utilizados. Lembraram também que isso “caía 
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muito bem quando o assunto é a planta de uma escola e que queriam verificar se isso tinha 

aplicação nas medidas da sala onde estudavam”.  

Como os participantes haviam trazido para o encontro a coleção completa dos 

livros didáticos de Matemática utilizados do 6º ao 9º ano (Coleção Matemática e 

Realidade, de Gelson Iezzi et alli, 2009), solicitamos que eles folheassem os livros em 

busca de conteúdos que pudessem auxiliar a resolução das questões / situações- problema 

apresentadas. Propusemos um determinado tempo para que os participantes pudessem 

encontrar algo útil e que contribuísse com algum embasamento para a resolução desses 

problemas.  

Para dinamizar mais o trabalho, pois o tempo era bastante escasso, sugerimos que o 

Grupo 01 folheasse o livro do 6º ano, o Grupo 02 folheasse o livro do 9º ano, o Grupo 03 

folheasse o livro do 8º ano e o Grupo 04 folheasse o livro do 7º ano. Os grupos pareciam 

bastante interessados e se dispuseram a contribuir com os procedimentos indicados. Após 

algum tempo, os alunos continuavam na busca de algo que os auxiliassem na resolução das 

questões propostas.  

Já estávamos preocupados e apreensivos. Eis que os participantes do Grupo 03 

encontraram um exercício na página 164 do livro do 8º ano: que pedia para “determinar o 

perímetro de cada polígono” e os polígonos tinham como medidas dos lados “x” e “x” 

somado ou multiplicado a números”. Procuramos desenhar todas as figuras no quadro. 

Esses exercícios deram embasamento para as nossas discussões. Levamos os participantes 

a observar que se tratava de figuras geométricas diferentes e que, em nenhumas delas, tinha 

se estipulado o valor do lado; pelo contrário, os lados estavam representados por letras; e 

que para resolvê-los, estaríamos utilizando as expressões algébricas, que são formadas por 

letras ou incógnitas, as quais substituem valores numéricos; e para acharmos o perímetro, 

conforme pedia no exercício, o que deveríamos fazer, perguntando para a turma. O 

participante B6 disse que “era só somar os lados”. Perguntamos: mas como somamos lados 

representados por letras? O participante B2 respondeu que “soma letra com letra e número 

com número”. Após outras opiniões, resolvemos os exercícios no quadro e perguntamos 

para os alunos se, caso fossem apresentados outros exercícios desse tipo, se eles 

conseguiriam resolvê-los. Boa parte respondeu que sim.  

Dando prosseguimento à nossa discussão, procuramos discutir se, nos livros 

utilizados, existia algo mais que nos auxiliasse nas resoluções das questões apresentadas. 

Os participantes do Grupo 04 apresentaram os exercícios 17, 18 e 19 da página 166 do 

livro do 7º ano. Esses exercícios trabalhavam a área e o perímetro utilizando as expressões 
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algébricas. Procuramos resolver esses exercícios no quadro e tentamos explorar diversas 

maneiras de resolvê-los.  

 O tempo do encontro já estava acabando, mas o assunto estava envolvendo bastante 

os alunos. Pensamos em conversar com o professor da próxima aula, para que pudesse nos 

ceder o seu horário. Saímos e fomos conversar com o professor, que nos atendeu 

prontamente, cordialmente nos cedendo o horário para que pudéssemos dar 

prosseguimento aos assuntos tratados naquele encontro. 

 Retornando à sala de aula, buscamos explorar mais sobre possíveis situações que 

pudessem dar aos alunos, evidências que facilitassem a resolução das questões. Então, os 

participantes do Grupo 04 apresentaram os exercícios 62 e 63 da página 181 do livro do 7º 

ano. Procuramos levá-los a entender os exercícios e tentar resolvê-los. Devido às 

dificuldades apresentadas por eles, reproduzimos os exercícios no quadro e fomos 

resolvendo, sempre contando com as opiniões dos alunos. Levamos os participantes a 

observar que o perímetro variava de acordo com o valor que dávamos para x. Comentamos 

que se tratava de uma função do primeiro grau. Os participantes também perceberam que 

os valores dados se tratavam de números decimais e que deveriam observar esse detalhe na 

hora de resolver os exercícios. Na resolução do exercício 63, eles perceberam que se 

tratava de uma equação do 1º grau. 

 Dando continuidade, o Grupo 02 deu sua contribuição mostrando que, com o 

exercício 102 da página 134 do livro do 9º ano, poderíamos ter alguns argumentos para 

responder uma das questões apresentadas. Esse exercício também foi resolvido no quadro e 

os alunos puderam perceber que, para encontrar a medida de uma diagonal no retângulo ou 

no quadrado, poderíamos utilizar o famoso Teorema de Pitágoras. Aproveitamos a 

oportunidade para levar os alunos a observar que esse teorema é muito utilizado para 

resolver situações que envolvam o triângulo retângulo. Esse grupo também solicitou que a 

turma observasse o exercício 62 da página 79 do mesmo livro. Como eles já tinham 

estudado a equação do 2º grau puderam mostrar que, para resolver esse exercício que 

envolvia a área de um retângulo, teriam que utilizar a equação do 2º grau. Sobre esse 

conteúdo, boa parte dos alunos não apresentou dificuldades, pois se tratava de um 

conteúdo que foi estudado havia pouco tempo. 

 O Grupo 01, ao folhear o livro do 6º ano mostrou o que achou de importante: nas 

páginas 236 e 237, apareciam as unidades de medidas de comprimento e a conversão entre 

elas; na página 259, explorava-se as unidades de medidas de áreas e como se faz a 

conversão entre elas. Conversamos sobre a importância dessas unidades de medidas e, 
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além disso, que os alunos deveriam saber converter de uma para outra, pois isso é muito 

utilizado no dia a dia. 

 Esse encontro teve duração de 90 minutos. 

 No dia 18 de junho de 2013, realizamos o décimo sétimo encontro. Os 

participantes realizaram em grupo a Atividade 4. Percebemos que eles estavam um pouco 

desanimados e encontraram muitas dificuldades para realizá-la. Maiores detalhes serão 

descritos no próximo capítulo, que trará os resultados e a análise.  

No dia 25 de junho de 2013, realizamos o décimo oitavo encontro com o intuito de 

colocarmos em prática a quinta e última etapa da Modelagem, com base em Burak (2010). 

Procuramos mostrar aos participantes a importância da análise e discussão da(s) 

solução(ões) encontrada(s) na etapa anterior. Trabalhamos mais especificamente com as 

Atividades 1 e 2. Nessa oportunidade, buscamos um debate entre os participantes para que 

eles pudessem discutir os procedimentos utilizados na resolução das atividades e analisar 

as soluções encontradas. Aconteceu uma boa interação entre os grupos participantes e, com 

isso, percebemos que boa parte ficou satisfeita com os resultados alcançados. Esses 

resultados e as discussões ocorridas entre os participantes serão mais detalhados no 

Capítulo 6, que trará a análise dos resultados. 

Em 02 de julho de 2013, realizamos o décimo nono encontro, no qual procuramos 

dar continuidade à análise crítica das soluções e, com isso, fomentar uma maior 

interatividade entre os participantes. Observamos que os participantes já estavam mais 

familiarizados com possibilidades apresentadas por essa etapa da Modelagem e, assim, 

propiciaram boas discussões sobre as soluções por eles encontradas nas Atividades 3 e 4. 

Constatamos que foram inúmeras as dificuldades encontradas pelos participantes na 

resolução dessas atividades. Pretendemos apresentar mais detalhadamente essas discussões 

e os resultados dessas atividades no próximo capítulo que tratará da análise dos resultados. 

No dia 09 de julho de 2013, realizamos o vigésimo e último encontro. Procuramos 

fazer uma sondagem com os participantes com o objetivo de verificar se foi válida ou não a 

sua participação no projeto e, como instrumento de coleta de dados, utilizamos o 

Questionário Final. Os dados coletados nesse questionário serão apresentados e analisados 

no Capítulo 6.  

Encerramos nossos encontros, agradecendo a participação e a colaboração de todos 

os participantes, incentivando-os a se dedicarem cada vez mais ao estudo da Matemática. 
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Capítulo 6 

 

A ANÁLISE DA PESQUISA 

 

“O que queremos é aproximar a pesquisa da vida diária do 

educador em qualquer âmbito em que ele atue, tornando-a um 

instrumento de enriquecimento do seu trabalho. Para isso é 

necessário desmistificar o conceito que a encara como privilégio de 

alguns seres dotados de poderes especiais, assim como é preciso 

entendê-la como atividade que requer habilidades e conhecimentos 

específicos.” 

Marli André & Menga Ludke 

 

Neste capítulo, inicialmente analisaremos as atividades realizadas pelos 

participantes em cada tema; a seguir, descreveremos as categorias / eixos de análise 

estabelecidos e, por fim, apresentaremos as respostas dos participantes de nossa pesquisa 

ao Questionário de Avaliação das Atividades.  

 

6.1. Analisando as atividades de Modelagem 

 

 Passaremos a analisar as atividades realizadas pelos participantes, descritas no 

capítulo anterior e que constam na íntegra dos apêndices, dentro do tema trabalhado em 

cada turma. Buscamos apoio em uma das etapas da Modelagem Matemática na perspectiva 

de Burak (2010a, p. 24), a análise crítica da solução, a qual foi um momento ímpar que 

favoreceu a reflexão acerca dos resultados obtidos no processo e como esses podem 

ensejar a melhoria das decisões e ações (KLÜBER e BURAK, 2007, p. 4) e proporcionar 

aos participantes a oportunidade de analisar e verificar a relação e a validação da resolução 

encontrada para os problemas (SOISTAK e BURAK, 2005b, p. 3). 

Reafirmamos que, durante a realização de nossa pesquisa, em cada turma aplicamos 

4 (quatro) atividades distintas (Apêndices 4 e 5) que foram planejadas levando em 

consideração as etapas da Modelagem Matemática na perspectiva de Burak (2010a) e 

tendo como parâmetros norteadores, a convicção de que “na Modelagem, os problemas 
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determinam os conteúdos a serem usados para resolver as questões levantadas na etapa de 

levantamento de problemas” (KLÜBER e BURAK, 2007, p. 3). 

Durante a realização da pesquisa, em especial durante a realização das atividades e 

da última etapa da Modelagem Matemática na perspectiva de Burak (2010a), procuramos 

observar os comentários e/ou diálogos que ocorreram entre os membros de cada grupo, 

entre os grupos e entre os participantes e o pesquisador. Intentamos trabalhar uma 

Modelagem Matemática que buscasse relacionar os conhecimentos práticos do aluno, do 

seu cotidiano com conhecimentos matemáticos sistematizados na escola, partindo de um 

tema de interesse do aluno (SOISTAK e BURAK, 2005a, p. 3); e também, assim sendo, 

compreender a Matemática de forma significativa. 

Escolhemos utilizar a Modelagem Matemática como uma nova metodologia de 

trabalho que pudesse levar o aluno a compreender a necessidade do uso da Matemática no 

dia a dia das pessoas, proporcionando experiências interativas (ABDANUR, BARBIERE e 

BURAK, 2004, p. 1) para que os participantes pudessem entender a constante necessidade 

de estudar e aplicar os conteúdos matemáticos apresentados e, para que isso acontecesse, 

justificamos a prática de uma constante interação entre eles.  

Com essas atividades, pudemos trabalhar alguns conteúdos que fazem parte do 

currículo de Matemática, utilizando a Modelagem Matemática como metodologia de 

ensino e como mais uma ferramenta para proporcionar aos alunos uma relação da 

Matemática com sua utilidade na vivência do dia a dia.  

Burak (2005, p. 8) salienta que, nessa forma de trabalho, pode-se constatar um novo 

papel para o livro didático que passa a constituir como um material para consulta do 

assunto a ser tratado, um referencial teórico para o tema que se pretende ensinar e não 

como foco central das aulas e diretriz rígida. Baseados nisso, quando necessário, durante a 

exposição dos conteúdos e, para embasar melhor nossas atividades, utilizamos a coleção 

Matemática e Realidade, do 6º ao 9º ano, dos autores Gelson Iezzi, Osvaldo Dolce e 

Antônio Machado, que era a coleção adotada como livro didático na escola.  

As possíveis contribuições dessas atividades e de todo o processo desenvolvido na 

aplicação da Modelagem Matemática na perspectiva de Burak (2010a) serão relatadas mais 

detalhadamente nos itens 6.2.1 e 6.2.2 deste capítulo. 
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6.1.1. Atividades do Tema: A Planta Baixa de uma Casa 

 

Conforme já relatamos anteriormente, nessa turma aplicamos 4 (quatro) atividades 

(Apêndice 4). Para o planejamento dessas atividades, buscamos sustentação em Klüber e 

Burak (2007, p. 2) ao afirmarem que é no desenrolar das atividades, que surgem os 

conteúdos matemáticos e que esses não são predeterminados como acontece no ensino 

usual, onde há um programa rígido para ser seguido o que, muitas vezes, impossibilita 

ações autônomas de professores e alunos. 

Na Atividade 1, planejamos instigar os participantes a responder questões / 

situações-problema levantadas por eles próprios, tendo como referência, em especial, os 

conteúdos relacionados à Geometria, especificamente à distinção de área total e área útil de 

cômodos de uma casa, áreas de algumas figuras geométricas específicas, as propriedades 

dos quadriláteros e os tipos de ângulos encontrados na planta baixa. 

Na Atividade 2, buscamos levar os participantes a se envolverem com outras 

questões / situações-problema levantadas durante a pesquisa. Para resolvê-las, os 

participantes puderam utilizar alguns conteúdos matemáticos, tais como: unidades de 

medidas de comprimento e de área (convencionais e não convencionais), características 

dos principais quadriláteros e dos triângulos.  

A Atividade 3 foi planejada tendo como embasamento questões / situações-

problema também elaboradas pelos participantes no decorrer da pesquisa. Para alcançarem 

respostas para essas questões, nessa atividade, procuramos levar os participantes a 

utilizarem alguns conteúdos matemáticos, tais como: Teorema de Pitágoras, retas 

perpendiculares e retas paralelas, equações do 1º e do 2º graus, Teorema de Tales, funções 

do 1º e do 2º graus.  

A Atividade 4 tinha por finalidade buscar respostas a algumas questões / situações-

problema que não tinham ligação imediata com a Matemática ou com conteúdos 

matemáticos, e sim com o que os participantes (alunos) queriam pesquisar (KLÜBER e 

BURAK, 2008, p. 21). Achamos por bem incluí-las nessa atividade, pois ao procurarem 

respondê-las, os participantes estariam ao mesmo tempo discutindo suas dúvidas pessoais 

e, também, passando a dar valor ao trabalho de profissionais que atuam na área da 

construção civil. Antes de realizarem essa atividade, os participantes buscaram maiores 

informações com pedreiros, serventes de pedreiros e engenheiros que moram na cidade ou 

na região da pesquisa. 
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Durante a realização dessas atividades, os participantes, mesmo apresentando 

alguma dificuldade na compreensão de determinados itens, buscaram resolvê-los e faziam 

comentários interessantes com os membros dos grupos, com os outros grupos e com os 

pesquisadores, proporcionando discussões ricas e que os impulsionavam para a 

compreensão e os auxiliavam reciprocamente na resolução. 

Verificamos que o mesmo aconteceu quando trabalhávamos a etapa de análise 

crítica da solução (BURAK, 2010a). Observamos que os grupos conseguiram resolver a 

maioria destas atividades, apesar das dificuldades encontradas em alguns itens. 

Constatamos que o diálogo entre os grupos foi um fator preponderante para minimizar 

essas dificuldades. Nesse momento da análise crítica das soluções, os participantes 

puderam expressar quais foram os procedimentos por eles utilizados na resolução dessa 

atividade e validar se as respostas encontradas estavam corretas ou não. 

 Ao observarmos os diálogos dos participantes durante a execução das atividades e 

durante a análise crítica das soluções (BURAK, 2010a, p. 24), defendemos que a 

Modelagem Matemática pode ser uma metodologia alternativa que nos permite dinamizar 

e tornar atrativo e interessante o ensino da Matemática, levando o aluno a raciocinar, 

estabelecer uma lógica na obtenção dos resultados e com isso aguçar a motivação, a 

criatividade e a participação. A partir dela, o aluno consegue verificar a aplicabilidade da 

Matemática o que, sem dúvida alguma, pode proporcionar um aprendizado mais efetivo 

(ABDANUR, BARBIERE e BURAK, 2004, p. 1).  

 Concordamos com Rosa, Reis e Orey (2012, p. 161) ao acreditarem que não é mais 

possível conceber um sistema educacional voltado puramente para a “transmissão de 

conteúdos estritamente formalizados”, no qual os estudantes assumam o papel de receptor 

passivo de informações e que não sejam capazes de transferir o conhecimento matemático 

para a resolução de situações-problema enfrentadas no cotidiano e nas demais esferas do 

conhecimento humano.  

  

6.1.2. Atividades do Tema: A Escola Estadual “Napoleão Reis” 

 

Nessa turma também foram aplicadas 4 (quatro) atividades (Apêndice 5). 

Novamente, destacamos que essas atividades foram elaboradas levando em consideração 

que o conteúdo matemático a ser trabalhado é determinado pelos problemas levantados em 

decorrência da pesquisa de campo (BURAK, 2004, p. 4), que essas situações-problema 

orientam quais são e como serão tratados os conteúdos ministrados e que, a partir disso, é 
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fundamental que se trabalhem esses conteúdos matemáticos com vistas à resolução ou 

resoluções desses problemas (KLÜBER e BURAK, 2008, p. 23).  

Objetivamos a necessidade de buscar alternativas inovadoras que possam colaborar 

com o processo de ensino para a aprendizagem da Matemática e, ancoramo-nos em Burak 

(2006, p. 3) ao defender que “a forma idealizada de trabalhar com a Modelagem 

Matemática tem como objetivo superar a maneira trabalhada com a Matemática no Ensino 

Fundamental que enfatizava a memória, as regras, os algoritmos, em detrimento do pensar 

matemático”. 

Na Atividade 1, os participantes tiveram a oportunidade de tentarem responder 

questões / situações-problema levantadas por eles durante uma das etapas da Modelagem 

Matemática (BURAK, 2010a) e tendo como ferramentas, principalmente os conteúdos 

relacionados com a Estatística, em especial, a construção e diferenciação de gráficos de 

barras e de colunas, as medidas de tendência central moda, média e mediana, bem como a 

porcentagem. 

Na Atividade 2, também buscamos explorar as questões / situações-problema 

levantadas pelos participantes e, objetivando respondê-las, sugerimos o uso de alguns 

conteúdos matemáticos relacionados com a Geometria, especificamente perímetro útil e 

perímetro total, área útil e área total, área das principais figuras geométricas, tipos de 

ângulos e suas medidas, retas perpendiculares e retas paralelas, dentre outros. 

Na Atividade 3, novas questões / situações-problemas levantadas pelos 

participantes foram exploradas. No intuito de construir repostas, essa atividade foi 

planejada utilizando o recurso dos conteúdos matemáticos relacionadas com as unidades de 

medidas de comprimento e de área (convencionais e não convencionais), as propriedades 

dos principais quadriláteros, as propriedades e as classificações dos triângulos. Nessa 

atividade, buscamos também que os alunos percebessem a relação existente entre as 

expressões de um pedreiro, tais como “as paredes estão no prumo” ou “as salas de aula 

estão no esquadro” e a Matemática. 

Na Atividade 4, mais algumas questões / situações problemas seriam trabalhadas, 

com o intuito de discutir as indagações dos participantes. Ao objetivar essas respostas, 

buscamos respaldo nos conteúdos matemáticos relacionados com o Teorema de Pitágoras, 

equações do 1º e 2º graus, funções do 1º e 2º graus, perímetro e área de figuras com 

medidas dos lados desconhecidas, bem como polinômios do 1º e 2º graus e suas operações.  

Durante a realização dessas atividades, percebemos que os participantes, com 

exceção de um grupo, apresentaram algumas dificuldades em relação aos conteúdos 
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matemáticos utilizados mas de modo geral, ocorreram discussões consideradas produtivas 

entre os participantes de cada grupo, entre os grupos e entre os grupos e o pesquisador, 

criando com isso um ambiente que contribuiu com maiores possibilidades para resolução 

das atividades propostas durante a pesquisa. 

 Em se tratando da etapa da análise crítica da solução (BURAK, 2010a, p. 24), nessa 

turma pudemos confirmar que as dificuldades durante a realização das atividades foram 

frequentes, mas os participantes tiveram disposição e coragem suficientes para desenvolvê-

las da melhor forma possível. Observamos que trabalhar a Matemática a partir do interesse 

do grupo ou dos grupos, tornou-se o princípio para o trabalho com a Modelagem (BURAK, 

2005, p. 5) ocasionando uma boa interação entre os membros dos grupos e criando boas 

possibilidades para a construção do conhecimento. Aproveitamos esse momento para 

fazermos um levantamento com o objetivo de verificarmos quais foram os recursos 

utilizados pelos participantes na resolução das atividades e se a(s) solução(ões) 

encontrada(s) poderiam ser consideradas corretas ou não.  

Ao analisarmos os comentários e os diálogos proporcionados pelos participantes, 

observamos que a Modelagem Matemática denota ser um elemento facilitador do processo 

de ensino para a aprendizagem da Matemática. Concordamos com Cargnin-Stieler (2008, 

p. 2) ao argumentar que a Modelagem Matemática faz sentido para a aprendizagem a partir 

do contexto do aluno, que passa a demonstrar mais entusiasmo para aprender, além de 

gostar dessa forma de aprendizagem, e encontrar também facilidade na tomada de decisões 

em situações oriundas do cotidiano. 

Corroborando essa ideia, Burak (2004, p. 10) observa que a Modelagem 

Matemática, como uma alternativa metodológica para o ensino de Matemática na 

Educação Básica, vem ao encontro das expectativas dos educandos, buscando contribuir 

para a interação com o seu meio ambiente, pois tem como ponto de partida o cotidiano do 

aluno. Com isso, o aluno passa a visualizar mais sentido naquilo que estuda, satisfazendo 

suas necessidades e seus interesses, realizando seus objetivos e, consequentemente, 

eliminando o desinteresse e passando a trabalhar com entusiasmo e perseverança. Esse 

interesse passa a ser um fator importante, pois impulsiona no aluno a formação de atitudes 

positivas em relação à Matemática. 

A partir dessa análise feita das atividades de Modelagem dentro de cada tema, 

intentamos, a partir de agora, continuar nossa análise a partir do estabelecimento de 

algumas categorias mais abrangentes, que possam nos encaminhar para a conclusão de 

nossa pesquisa.  
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6.2. Estabelecendo categorias / eixos de análise 

 

Levando em consideração todo o desenvolvimento de nossa pesquisa, a análise das 

atividades, a nossa observação e o confronto com nosso referencial teórico-bibliográfico, 

pudemos estabelecer as seguintes categorias / eixos de análise: 

 

- Contribuições das atividades de Modelagem Matemática ao processo de ensino para a 

aprendizagem de Matemática no 9º ano / Ensino Fundamental; 

 

- Contribuições das atividades de Modelagem Matemática à formação integral dos 

estudantes do 9º ano / Ensino Fundamental. 

  

Passemos, agora, à descrição de cada uma das categorias / eixos de análise 

estabelecidos. 

 

6.2.1. Contribuições das atividades de Modelagem Matemática ao processo de 

ensino para a aprendizagem de Matemática no 9º ano / Ensino Fundamental 

 

Conforme já relatamos no Capítulo 2, a partir de nossas experiências como 

Professor de Matemática, percebemos que parte dos alunos tem certa aversão à 

Matemática, considerando-a uma disciplina difícil e sem muitas aplicações no dia a dia e 

isso traz um consequente desinteresse durante as aulas dessa disciplina, sendo esse um dos 

fatores que dificulta a aprendizagem dos conteúdos trabalhados. Encontramos respaldo em 

Burak (2005, p. 7) ao relatar depoimentos de professores afirmando que os alunos não 

levam os estudos de Matemática a sério, pois são obrigados a frequentar a escola e receber 

um ensino fora da realidade, sem interesse, onde cobra-se uma infinidade de cálculos sem 

saber o porquê, sem que seja apresentada uma situação clara e concreta que os justifiquem. 

Em Soistak e Burak (2005a, p. 1), encontramos evidências que a Matemática é uma 

disciplina de difícil aprendizagem, aduzindo baixos índices de aproveitamento e poucos 

estudantes simpatizantes de sua aprendizagem. Ao mesmo tempo em que essa disciplina 

adapta-se a qualquer realidade, ela pode se distanciar dessa mesma realidade conforme o 

processo de ensino ocorrido na escola, baseando-se no fato de existirem visões 

diferenciadas de como o sujeito constrói o conhecimento. 
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Objetivando uma intervenção nessa realidade da sala de aula, despertou-nos o 

interesse de desenvolvermos, nessa pesquisa, uma busca de alternativas que fossem 

capazes de alavancar e desencadear novas formas de fomentar o processo de ensino para a 

aprendizagem da Matemática, despertando os estudantes para a importância da Matemática 

para o seu dia a dia.  

Corroborando esses anseios, Bassanezi (2002, p. 16) acredita na necessidade de se 

buscar estratégias alternativas no processo de ensino para a aprendizagem da Matemática 

que facilitem sua compreensão e utilização e, dessa forma, a Modelagem Matemática 

consiste na arte de transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e 

resolvê-los, interpretando suas soluções na linguagem do mundo real. 

Descobrimos em Boeri e Vione (2009, p. 9) que o ensino e aprendizagem da 

Matemática estão passando por um grande processo de renovação, não apenas de 

conteúdos, mas principalmente de objetivos e metodologias; que a aprendizagem não pode 

mais ser vista como um simples processo de transmissão e recepção de informações, mas 

como um processo de construção de conhecimentos que é impulsionado pela estimulação 

da investigação e pela participação dos alunos. 

Apoiamo-nos em Soistak e Burak (2004, p. 2) ao defenderem que, dentre as 

metodologias alternativas de ensino da Matemática, merece destaque a Modelagem 

Matemática que pode ser uma metodologia capaz de aproximar a Matemática à realidade, 

pois relaciona os conteúdos matemáticos ao cotidiano do estudante de forma agradável, 

levando em consideração que tem como ponto de partida um tema de interesse do aluno ou 

de um grupo de alunos. 

Constatamos em Klüber (2010, p. 111) que as interpretações sobre a Modelagem 

evidenciaram suas potencialidades as quais favorecem novas estratégias que superam as 

formas usuais de ensino e, por esse motivo, a Modelagem pode ser uma forte aliada dos 

Professores de Matemática e outros que almejam romper com a “hegemonia da 

transmissão”, devido o fato da Modelagem possibilitar um diálogo e outros caminhos que 

alteram o sentido do ensino usual, que seria do professor para o aluno, modificando-o para 

a interação, cooperação e colaboração no processo de ensino para a aprendizagem. 

Buscamos responder nossa questão de investigação e encontramos respaldo em 

Soistak e Burak (2005b, p. 6) ao defenderem que a Modelagem Matemática como 

alternativa de ensino, oferece ao professor a condição de ensinar de forma dinâmica e 

apresenta ao aluno uma maneira contextualizada de aprender propiciando a ele o 

desenvolvimento de habilidades necessárias para solucionar problemas em sala de aula e 



129 

 

no seu cotidiano, e levando-o a deparar com vários questionamentos e com várias hipóteses 

de resolução para um mesmo problema oriundo de diversos momentos durante o 

desenvolvimento do tema, transformando assim, a Matemática viva e significativa para o 

professor e para o aluno. 

Ao analisarmos todo o processo de desenvolvimento das atividades de Modelagem, 

o diário de campo, as gravações de áudio e os diálogos ocorridos entre os participantes e, 

tendo em mente, nossa questão de investigação e nossos objetivos confrontados com nosso 

referencial teórico-bibliográfico, encontramos evidências claras que caminhamos numa 

trilha certa e, com isso, felizmente deparamos com possíveis contribuições das atividades 

de Modelagem Matemática ao processo de ensino para a aprendizagem de Matemática no 

9º ano / Ensino Fundamental na perspectiva de Educação Matemática assumida, sobre as 

quais passamos a dissertar. 

 

6.2.1.1. O despertar de um maior interesse pelas atividades apresentadas 

  

Uma das contribuições percebidas é proporcionar um interesse mais aguçado pelas 

atividades apresentadas, interesse esse despertado em especial pela escolha do tema. 

Apoiamo-nos em Burak (2004, p. 2) ao defender que o fato de o grupo compartilhar o 

processo de ensino escolhendo aquilo que gostaria de estudar e tendo a oportunidade de se 

manifestar, de discutir e de propor gera novas possibilidades para desenvolver o interesse 

de cada grupo e dos grupos e isso traz ganhos para a aprendizagem, pois o grupo ou os 

grupos de alunos trabalham com aquilo que gostam, com aquilo que, para eles, apresenta 

significado e, por isso, tornam-se corresponsáveis pela aprendizagem.     

E, para comprovarmos o que afirmamos acima apresentaremos alguns comentários 

e diálogos que ocorreram entre participantes durante o andamento da pesquisa e que 

consideramos relevantes: 

 
A17 – Véio, se temos a oportunidade de escolher o tema para 

trabalharmos, devemos escolher aquilo que seja mais interessante para 

todos nós;  

A4 – Penso que isso vai facilitar o que teremos que fazer, pois afinal 

vamos trabalhar encima daquilo que gostamos; 

A14 – E essa de trabalhar em grupo, sabe, vai ser legal; 

A20 – Se em todas as matérias tivéssemos a oportunidade de escolher de 

como iríamos começar, eu acho que agente podia aprender muito mais; 

(Na outra turma também surgiram opiniões que consideramos 

importantes para o desenvolvimento de nossa pesquisa) 
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B15 – Então, sabe, estudar aquilo que agente escolhe dá mais motivação 

e, sabe, as aulas vão ficar mais animadas; 

B14 – O certo é que “tá” tudo mudado e só não interessa em estudar 

quem não quer. 

B5 – Interessante, espero que dê tudo certo mesmo. 

 

 

 Percebemos nesses diálogos que a oportunidade de escolher o tema provocou um 

maior interesse nos participantes, e, consequentemente, boa parte deles ficou ainda mais 

motivada a realizar as atividades de Modelagem Matemática. Burak e Klüber (2010,    p. 

159) observam que os encaminhamentos elencados no desenvolvimento da Modelagem 

Matemática em aula, tendo como princípios, o interesse do grupo de alunos envolvidos e a 

obtenção dos dados no ambiente, onde se localiza o interesse do grupo, têm como 

pressupostos o interesse, que é considerado como ponto de partida para o desenvolvimento 

de qualquer atividade humana e que, nesse caso, particularmente, permitiu que a 

Modelagem Matemática se consolidasse como geradora de atitudes de motivação e, 

portanto, como princípio sustentador dos procedimentos metodológicos adotados para 

facilitar o processo de ensino para a aprendizagem da Matemática. 

 Reanalisando os diálogos proporcionados pelos participantes durante a realização 

de nossas atividades, destacamos o fato que a escolha do tema da pesquisa foi um 

procedimento que fomentou neles uma melhor compreensão da importância da Matemática 

para o seu dia a dia e a necessidade de aprendê-la de uma maneira considerada menos 

estressante e mais participativa. Della Nina (2005, p. 29) observa que existem fortes 

evidências e esforços para a integração da Matemática a situações vivenciadas na 

realidade, buscando satisfazer as necessidades dos alunos para a vida social. A Modelagem 

torna-se, então, uma metodologia com excelentes condições de ser empregada para a 

consecução de tais objetivos e para facilitar a aprendizagem da Matemática propriamente 

dita. 

 Soistak e Burak (2005c, p. 4) são categóricos ao afirmarem que a aplicação da 

Modelagem Matemática como uma alternativa torna o ensino e a aprendizagem da 

Matemática mais dinâmicos e mais significativos para o aluno e, durante a aplicação dessa 

metodologia, o interesse é despertado com mais veemência nesse aluno, causando-lhe o 

entusiasmo diante da possibilidade de escolher o tema de estudo que o norteará a aprender 

Matemática de modo mais correlacionado com seu cotidiano. Estudar tendo como 

orientação um tema escolhido por alunos ou por um grupo de seus colegas faz com que o 

processo de ensino para a aprendizagem da Matemática se torne mais rico e resultados 
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mais favoráveis à aprendizagem provavelmente serão encontrados mediante a aplicação da 

Modelagem Matemática. 

 Burak (2006, p. 8) observa que utilizar a Modelagem Matemática como 

metodologia e tendo como princípio o “interesse do aluno”, rompe consideravelmente com 

a maneira usual de se deflagrar o processo de ensino na grande maioria das nossas escolas 

e, com isso, proporciona mais um elemento facilitador do sucesso na aprendizagem por 

parte dos estudantes. Concordamos que esse princípio deve ser levado em consideração, 

pois é um fator relevante que pode ser utilizado no desenvolvimento do processo de ensino 

para a aprendizagem da Matemática.  

 Baseados em nosso referencial teórico e tendo como norte a nossa questão de 

investigação e os nossos objetivos, afirmamos que poder escolher o tema a ser trabalhado 

foi uma oportunidade que despertou nos participantes um grande interesse e isso 

potencialmente constituiu numa contribuição para a aprendizagem, pois fez com que a 

maioria deles se sentisse valorizada e se empenhasse a realizar as atividades de 

Modelagem com mais gosto e dedicação. Parafraseando Burak e Aragão (2012, p. 88), 

observamos que o estudante interessado torna-se mais do que um seguidor; ele torna-se um 

permanente buscador do conhecimento, de novos campos, de novas visões e passa a 

interrogar, a discutir, a refletir e a formar suas convicções. Soistak e Burak (2005b, p. 6) 

observam que a aprendizagem acaba sendo uma consequência dessa mudança de atitudes, 

uma vez que “o estudo da Matemática através da Modelagem Matemática traz aos alunos 

um interesse maior em aprender, despertando em cada um a confiança em suas 

potencialidades”. 

 

6.2.1.2. Desenvolvimento da criatividade, motivação e curiosidade nos alunos 

 

 Percebemos outra contribuição ao processo de ensino para a aprendizagem da 

Matemática no momento em que os participantes se motivaram e deram asas à criatividade, 

saindo em busca de dados que consideravam relevantes ao tema que estavam pesquisando 

e que satisfizessem suas curiosidades sobre a Matemática. Soistak e Burak (2005a, p. 4) 

revelam que, nesse processo, o aluno passa a ser um sujeito que sente a necessidade de 

conhecer melhor sobre o tema escolhido e busca compreender o mundo que o cerca 

mediante ações que desvendam aquilo que está ao seu alcance e, impulsionado pelo 

professor como o mediador, passa a fazer reflexões sobre o que esse tema traz de 

possibilidades para a aprendizagem. 
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 Julgamos necessário o despertar da motivação, da criatividade e da curiosidade do 

aluno, pois isso traz possibilidades que beneficiarão a aprendizagem. Passamos a expor 

alguns comentários e diálogos que aconteceram durante a pesquisa e que consideramos 

potenciais ao evidenciar o despertar dessas habilidades nos participantes: 

 

A11 – Lembrei... Vou fazer uma entrevista com meu tio que é 

engenheiro. Ele saca para caramba disso; 

A17 – Véio, temos que usar nossa criatividade. Tem várias fontes que 

podemos usar para saber sobre planta baixa; 

A18 – Ah, bom, eu acho que dessa maneira vai trazer mais motivação 

para aprender a Matemática; 

A14 – Essa de trabalhar em grupo vai ser legal. Podemos dividir e um 

grupo pesquisa na internet, outro faz entrevista com engenheiro e 

pedreiro e assim... Sabe como é... No final a gente consegue muita coisa; 

A4 – Eu acho que nós devemos procurar os pedreiros, tipo, o pai da A19. 

Ele “tá” construindo um barraco lá perto de casa; 

B14 – Sabe, para matar a curiosidade “vamo” procurar a secretaria da 

escola. Lá deve ter tudo que “estamo” precisando; 

B15 – Então, sabe, isso parece que vai motivar todos nós para aprender 

mais Matemática; 

B5 – Eu até estou gostando disso e a curiosidade “tá” tomando conta de 

mim. Acho que vai ser legal; 

B5 – Tô curioso para saber, entende, como vai ser trabalhar com essa tal 

de Modelagem. 

 

 

Percebemos nas afirmações acima, consubstanciando-nos em nosso referencial 

teórico, que a Modelagem Matemática procurou levar ao aluno uma maneira diferente de 

aprender estimulada pela liberdade para raciocinar, comparar, estimar e dar razão ao 

pensamento criativo e, com isso, oferecer maiores possibilidades de estimular nele o 

afloramento da criatividade, da motivação e da curiosidade e, a partir disso, constituir uma 

prática de ensino onde não há sequência rígida de conteúdos e que permite a abordagem de 

um mesmo conteúdo em vários momentos distintos que possam remeter à aprendizagem 

(ABDANUR, BARBIERE e BURAK, 2004, p. 3). 

Reis (2008, p. 4) considera que o professor, ao trabalhar com atividades de 

Modelagem, pode ser um fomento para despertar nos alunos a criatividade e a motivação, 

desde que o professor reconheça as formas de encaminhar as discussões travadas pelos 

alunos durante as atividades em sala de aula e passe a observar que cada tipo de discussão 

pode desencadear um processo que torne a aprendizagem mais frutífera, atiçando nos 

alunos a curiosidade e a necessidade de aprender a Matemática e de observar sua 

aplicabilidade no dia a dia.  
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Klüber e Burak (2007, p. 5) defendem que “o aluno e o professor são considerados 

sujeitos ativos do processo de ensino e de aprendizagem, o que se efetiva a partir de uma 

comunicação dialógica em sala de aula”; observam que é necessário valorizar o que o 

aluno já sabe e traz em sua bagagem de conhecimento, o meio social em que convivem o 

professor e o aluno com realce nas diferenças culturais de forma que possa alavancar no 

aluno o desenvolvimento cada vez maior de sua criatividade, motivação e curiosidade à luz 

da Modelagem considerada como uma ferramenta facilitadora da construção do 

conhecimento e dos conceitos matemáticos. 

Para Burak (2004, p. 2), no cotidiano da sala de aula na forma usual, na maior parte 

das vezes, o processo de ensino é deflagrado pelo professor, enquanto na Modelagem 

Matemática o processo é compartilhado com o grupo de alunos, que demonstra uma 

motivação advinda do interesse pelo assunto. Daí, advém aspectos importantes a serem 

destacados, como a criatividade que os alunos terão para elaborar as questões / situações-

problemas e a curiosidade e a motivação para respondê-las. Todos esses procedimentos 

podem contribuir significativamente para que os alunos, de uma maneira diferente e mais 

dinâmica, possam perceber a importância da Matemática para o seu dia a dia e, 

consequentemente, sintam a real necessidade de aprendê-la. 

Soistak e Burak (2004, p. 2) defendem que ainda existem professores que buscam 

tornar o ensino da Matemática interessante e contextualizada ao aluno, pesquisando e 

aplicando a Modelagem Matemática como metodologia e, assim, conseguem despertar nele 

a curiosidade e a motivação que são fatores que lhe darão possibilidades de ter mais 

vontade de aprender utilizando o conteúdo matemático mais significativo e mais propício 

para a sua aprendizagem. 

Nesse sentido, acreditamos que nossas atividades tenham despertado nos 

participantes a criatividade, motivação e curiosidade e que esses foram fatores que 

contribuíram com a aprendizagem. Conclamamos Barbiere e Burak (2005, p. 4) quando 

observam que ao participar de uma aula direcionada pela Modelagem Matemática, o aluno 

passa a envolver com uma nova experiência educativa onde o processo de construção se 

baseia em práticas vividas, proporcionando um despertar da criatividade, da motivação e 

da curiosidade pelo novo. Assim, o aluno deixa de ser um aprendiz de conteúdos com fins 

em si mesmos e passa a construí-los de forma crítica e dinâmica. 
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6.2.1.3. Elaboração das próprias questões / situações-problema 

 

Constatamos que elaborar as próprias questões / situações–problema seja mais uma 

contribuição da Modelagem, na perspectiva de Educação Matemática assumida, ao 

processo de ensino para a aprendizagem de Matemática pois, a partir dessa prática, os 

participantes passam a trabalhar com aquilo que eles mesmos construíram e planejaram, 

despertando neles maior motivação. Corroborando essa ideia, Soistak e Burak (2004, p. 4) 

observam que, nessa perspectiva da Modelagem, “os alunos elaboram e esquematizam os 

problemas surgidos sobre o tema, nos quais procuram organizar as dúvidas e os 

questionamentos de modo claro e coerente de forma que venha a facilitar a resolução do 

problema”, acreditando na possibilidade da Modelagem Matemática dar um maior 

significado ao ensino para a aprendizagem da Matemática. 

Percebemos nos comentários e diálogos dos participantes, um grande entusiasmo, 

dedicação e interesse em elaborar as próprias questões / situações-problema. Aproveitamos 

a oportunidade para citar alguns deles: 

 
B7 – Véio, que legal agente fazer as perguntas para nós mesmos. Aqui, 

eu acho que vai sair coisas interessantes; 

B11 – Deve que vai ser difícil e eu nunca tinha visto isso em outras aulas, 

parece que vai ser bom estudar desse jeito; 

B13 – Que bom, pode ser difícil, mas fazer as questões motiva mais a 

gente para estudar; 

A13 – Ô cara, é “maneiro” isso. Nunca vi coisa igual; 

A21 – Com certeza, eh, eh, acho que vou até aprender mais essa tal 

matemática;  

A18 – Assim, tipo, fazer as questões para nós respondermos vai ser bom. 

Mas, se a gente não conseguir responder? 

A17 – Eu acho, véio, que dessa maneira vai ser legal mesmo; 

A4 – Isso vai facilitar para nós aprendermos; 

A3 – É... Vou fazer umas perguntas legais sobre planta baixa, pois tô com 

umas dúvidas... 

 

 Verificamos também nesses diálogos, encontrando eco em nosso referencial 

teórico, que não é mais possível conceber um sistema educacional no qual os alunos não 

possam assumir um papel ativo na aprendizagem (ROSA, REIS e OREY, 2012, p. 161).  

Pelo contrário, julgamos ser necessário fazer com que os alunos possam trabalhar 

utilizando novos procedimentos, criando suas próprias questões / situações-problema, que 

lhe possibilitem um caminho diferente para levá-los à aprendizagem da Matemática. 

 Burak (2004, p. 5) defende que, na Modelagem Matemática, os problemas 

elaborados pelos alunos mostram características distintas dos problemas apresentados na 
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maioria dos livros didáticos, pois “são elaborados a partir dos dados coletados na pesquisa 

de campo; possuem geralmente caráter genérico; estimulam a busca e a organização dos 

dados; favorecem a compreensão de uma determinada situação”. Essas características 

podem despertar nos alunos o interesse pelo estudo e os impulsionarem para a 

aprendizagem da Matemática. 

 Klüber e Burak (2007, p. 13) observam que a Modelagem Matemática pode ser 

utilizada pelos Professores de Matemática e de outras disciplinas que desejam modificar 

sua maneira de ensinar e que queiram lutar por uma Educação que possa trazer significado 

para o que ensina-aprendendo e para o que aprende-ensinando. Uma das formas de 

concretizar esses ideais é incentivando seus alunos a desenvolver suas próprias questões, 

transformando o processo de ensino para a aprendizagem da Matemática num momento 

mais dinâmico e mais interessante para esses alunos. 

 Percebemos na fala de nossos participantes, a importância deles elaborarem as 

próprias questões e a Modelagem Matemática oferece condições para que esses 

procedimentos sejam realizados pois, segundo Abdanur, Barbiere e Burak (2004, p. 3), ela 

preconiza alguns importantes pressupostos, como respeito à liberdade para favorecer o 

desenvolvimento da criatividade, desprendimentos de práticas do ensino tradicional e uma 

sequência não rígida dos conteúdos, os quais são determinados por situações-problema 

especialmente elaboradas pelos próprios alunos. 

 Ao constatarmos que a elaboração das próprias questões / situações-problema é 

uma das contribuições da Modelagem Matemática para a aprendizagem, conclamamos 

Burak e Klüber (2007a, p. 2) para dizermos que, é no trabalho do dia a dia com o aluno, 

utilizando procedimentos embasados em uma concepção de Educação, de ensino, de 

aprendizagem e de Matemática que o professor poderá estimulá-lo e motivá-lo a elaborar 

suas próprias situações-problema e, assim, proporcionar-lhe a oportunidade de manifestar 

sua forma própria de pensar e, com isso, alcançar a aprendizagem. 

 Ancoramo-nos em Burak e Aragão (2012, p. 95) para concluirmos que o 

desenvolvimento da capacidade de articular os dados e formular questões / situações-

problema originadas do tema pesquisado se constitui em valor formativo e atitudinal de 

incomparável significado educativo. Favorecer ao estudante a construção da capacidade de 

levantar e propor problemas oriundos dos dados coletados, tendo o professor como 

mediador é, sem dúvida, um privilégio educativo, o qual acreditamos proporcionar 

possibilidades para que as atividades de Modelagem Matemática ofereçam contribuições 

ao processo de ensino para a aprendizagem de Matemática. 
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6.2.1.4. Construção de conceitos e de conteúdos matemáticos de forma 

contextualizada 

 

Burak (2005, p. 5) observa que a forma idealizada de se trabalhar com a 

Modelagem Matemática supera a forma trabalhada com a Matemática no Ensino 

Fundamental que, tradicionalmente, enfatiza a memória, as regras, os algoritmos “em 

detrimento do pensar matemático” e que também valoriza um trabalho centrado no livro 

didático que apresenta os conteúdos em ordem lógica, numa concepção hipotético-

dedutiva. 

Observamos que a contextualização aparece logo no início de nossa pesquisa 

quando os participantes escolheram os temas “A Planta Baixa de uma Casa” e “A Escola 

Estadual Napoleão Reis”, sendo esses temas escolhidos dentre vários outros sugeridos por 

eles e que estão ligados ao cotidiano deles. Apoiamo-nos em Klüber (2010, p. 104) ao 

afirmar que esse processo de contextualização não se deu de maneira abrupta ou como uma 

atividade forçada, mas sim de uma maneira natural vindo ao encontro dos interesses das 

turmas, sendo que a proposta de trabalhar com Modelagem permitiu atender de maneira 

mais efetiva às necessidades desses participantes. 

Apresentamos alguns comentários e diálogos que ocorreram durante a realização da 

pesquisa: 

  

A2 – Realmente, tem muito de matemática numa planta baixa; 

A4 – Olha só, quantos conteúdos pudemos chegar através da planta baixa 

de uma casa; 

A7 – Vocês observaram que na planta baixa tem retas paralelas e retas 

perpendiculares? 

A11 – E tem aquelas do tipo... Ah, lembrei, perpendiculares. Aquelas que 

formam ângulos retos; 

A13 – Ô cara, eu pensei no telhado quando a casa tiver pronta. Ele é o 

desenho de um triângulo; 

A14 – E quadrado é um quadrilátero cujos quatro lados são congruentes e 

cujos quatro ângulos são retos; 

A15 – Antes nem imaginava, mas a planta baixa tem muito a ver com a 

Matemática; 

A17 – E, assim tipo, através da planta baixa, dá para envolver muita coisa 

de Matemática... Interessante. E o bom véio, foi a maneira como nós 

chegamos aos conteúdos. Bem melhor dessa maneira, pois aí, a gente vê 

para que estamos estudando; 

A19 – E depois, vocês falam que pedreiro não precisa saber de 

Matemática. Tá vendo, precisa e muito; 

A20 – Olha só, as formas dos cômodos podem ser comparadas com as 

figuras geométricas;  

A21 – Eh, eh, na boa, tem muitos ângulos retos nessa planta; 
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B1 – As tarefas que fizemos estavam baseadas naquilo que nós 

levantamos sobre a escola e isso trouxe importância para a Matemática; 

B5 – Interessante, é que a maioria dessas matérias (conteúdos) nós já 

“tinha” estudado de outra forma; 

B7 – Eu gostei, porque deu, assim... Para recordar coisas que eu já 

estudei e já tinha esquecido; 

B8 – Não tinha pensado nisso... Tem muita Matemática nesse tema que 

escolhemos; 

B13 – Eu tô achando essa maneira bem interessante, porque, assim tipo, 

nós “fica” sabendo para que serve a Matemática; 

B14 – Sabe, eu nunca tinha pensado que um quadrado é um retângulo; 

B15 – Assim, sabe, no princípio eu nunca pensava que através desse tema 

a gente podia chegar a gráficos. 

 

 Percebemos nos diálogos entre os participantes, confrontando-os com nosso 

referencial teórico, que a Modelagem na perspectiva assumida pode contribuir para a 

construção de conceitos e de conteúdos matemáticos de forma contextualizada. Barbieri, 

Abdanur e Burak (2004, p. 7) corroboram nosso pensamento ao relatarem que a realização 

de uma contextualização dos conteúdos matemáticos com a realidade social abre 

possibilidades de superar a visão de que os conceitos matemáticos devam ser memorizados 

e nos mostra uma nova concepção que a Matemática pode ser realmente aprendida quando 

o aluno entender plenamente seus pressupostos que possam demonstrar relevância na sua 

vida diária. 

 Rosa, Reis e Orey (2012, p. 164) consideram que no ensino para a aprendizagem da 

Matemática, num mundo real com características variadas e complexas, os alunos devem 

negociar com ideias, conceitos e objetos matemáticos e uma das formas de simplificar todo 

esse processo é a utilização da Modelagem Matemática, que será uma ferramenta eficiente 

para trabalhar a Matemática de maneira contextualizada, colaborando com a construção de 

conceitos e de conteúdos matemáticos. 

 Descobrimos em Soistak e Burak (2005c, p. 11) que a Modelagem Matemática dá 

condições ao professor de ensinar de forma dinâmica, abre possibilidades para o aluno 

aprender Matemática de maneira contextualizada e propicia a ele o desenvolvimento das 

condições necessárias ao desenvolvimento de habilidades para resolver problemas em sala 

de aula e em situações do seu dia a dia. Em Klüber e Burak (2008, p. 20), destacamos que 

é necessário considerar a Modelagem como um conjunto de procedimentos não apenas 

técnicos, mas que ocorra de uma forma mais aberta e contextualizada para assim dar mais 

significados aos conteúdos matemáticos.  

 Concluindo, lembramos que, ao trabalhar a Modelagem Matemática, os temas A 

Planta Baixa de uma Casa e A Escola Estadual “Napoleão Reis” foram oportunidades dos 
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participantes construírem os conceitos e os conteúdos matemáticos de forma 

contextualizada, pois esses temas foram escolhidos por eles próprios e eram assuntos que 

lhes causaram grandes interesses, sendo-lhes familiares; afinal de contas a escolha da 

escola se deu por ser o local onde eles estudavam há vários anos e a planta baixa de uma 

casa fora escolhida porque, naquela turma havia alunos filhos de pedreiros, serventes de 

pedreiros ou engenheiros e a construção da casa própria fazia parte da realidade da família 

de alguns deles.  

Klüber e Burak (2007, p. 7) observam que a contextualização pode ser uma postura 

e uma oportunidade de busca para dar significado àquilo que se aprende e pode se fazer 

tendo a Modelagem Matemática como ferramenta facilitadora. Soistak e Burak (2004, p. 1) 

observam que “ninguém nega a importância da Matemática na vida das pessoas, mas 

poucos conseguem relacionar o conteúdo ensinado / aprendido na escola com questões 

encontradas no cotidiano”; assim, esse dilema pode ser minimizado a partir da 

contextualização dos conceitos e dos conteúdos matemáticos, contribuindo para a 

aprendizagem da Matemática. 

 

6.2.2. Contribuições das atividades de Modelagem Matemática à formação 

integral dos estudantes do 9º ano / Ensino Fundamental. 

 

Entendemos que, num ambiente onde se desenvolvem atividades de Modelagem 

Matemática, objetiva-se criar alternativas para que os participantes alcancem a 

aprendizagem dos conteúdos estudados; mas consideramos também ser relevante, oferecer 

possibilidades para que esses participantes desenvolvam os aspectos inerentes à sua 

formação integral. Burak (2010a, p. 24), ao dissertar sobre a análise crítica da(s) 

solução(ões), defende a importância de trabalhar os aspectos matemáticos, mas considera 

que os aspectos não matemáticos se revestem da mesma importância, pois são formadores 

de valores e de atitudes que ficarão permanentes no estudante. 

Observamos que Soistak e Burak (2004, p. 4) defendem ser necessário pensar num 

ensino de Matemática que seja mais interessante, que traga contribuições para que o aluno 

tenha prazer e vontade de aprender sempre mais e formar-se integralmente. Para atingir 

esses objetivos, os autores propõem atividades por meio da Modelagem Matemática, pois 

através dessa metodologia, o aluno tem capacidade de aplicar o conteúdo matemático que 

aprende na escola em situações reais do seu dia a dia que lhe são exigidas. 
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Constatamos em Barbiere e Burak (2005, p. 8), que o ensino de Matemática pode se 

tornar extremamente interativo ao utilizar-se da Modelagem Matemática, trazendo a tona 

uma nova concepção da disciplina, em especial no que se refere ao próprio crescimento 

cognitivo do aluno, levando em consideração que os conteúdos matemáticos contribuem 

para o desenvolvimento do raciocínio lógico e que a interação ocorrida durante todo o 

processo traz colaborações na formação intelectual, social, pessoal, enfim, integral desse 

aluno. 

Observamos que Klüber e Burak (2005, p. 7) relatam que, ao utilizar a Modelagem 

Matemática, observa-se a manifestação dos alunos durante as atividades desenvolvidas em 

classe, interferindo nas explicações e demonstrando interesse em opinarem, de exporem 

suas ideias no quadro para explicarem o que aprenderam durante a aula, ficando evidente a 

liberdade que tem para isso e que a Modelagem oferece possibilidades de contribuições 

para a sua formação integral. 

Almejando respondermos nossa questão de investigação e atingirmos nossos 

objetivos propostos, ancoramos em Barbiere, Abdanur e Burak (2004, p. 8) ao defenderem 

que não se pode conceber o ensino de Matemática sem levar em consideração a sua 

colaboração para a formação de um aluno apto a exercer suas atividades no meio social e 

sem considerar que a Matemática está constantemente presente nas relações cotidianas da 

sociedade e isso demonstra sua incomparável importância no processo de construção de 

conhecimentos (aprendizagem) e na formação da cidadania. 

Levando em consideração todo o processo que desencadeou o desenvolvimento das 

atividades de Modelagem Matemática, na perspectiva de Educação Matemática assumida, 

e os procedimentos utilizados para realizá-las, orientados pela luz do referencial teórico-

bibliográfico que adotamos para embasar a nossa questão de investigação e os nossos 

objetivos, evidenciamos a existência de possíveis contribuições dessas atividades à 

formação integral dos estudantes do 9º ano / Ensino Fundamental, sob diversos aspectos, 

sobre os quais passamos a descrever. 

 

6.2.2.1. Desenvolvimento da autonomia dos alunos 

 

Percebemos em Burak (2010a, p. 17) que a visão de qual tipo de homem se deseja 

formar para enfrentar os desafios do século XXI vai orientar a forma de ensinar e o que se 

quer com essa forma de ensinar e, se almejamos que esse homem seja um cidadão que 

desenvolva a autonomia, uma das ferramentas a ser utilizada é a Modelagem Matemática 
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abordada numa visão assumida a partir de um entendimento de Educação Matemática que 

contempla as ciências humanas e sociais. 

Descobrimos em Klüber e Burak (2008, p. 20) que “o interesse dos participantes na 

atividade e o envolvimento dos grupos em busca de dados do ambiente” são procedimentos 

capazes de proporcionar significado e desenvolver a autonomia desses participantes e, com 

isso, transformá-los em agentes do processo de construção do conhecimento matemático. 

Apresentamos alguns comentários e diálogos que aconteceram durante a realização 

da pesquisa e que consideramos importantes para nossa análise: 

 

A2 – Sabe, estudar dessa maneira “tá” sendo muito bom; 

A4 – É mesmo, dessa forma dá para ajudar desenvolver nossa autonomia; 

A9 – É véio, até fica mais fácil; 

A11 – Assim, tipo, a gente resolve muitas tarefas através de nós mesmos, 

do nosso grupo, sem ficar dependendo do professor ficar explicando 

tintim por tintim; 

A14 – Já imaginou se fosse preciso do professor ficar vindo a nossa 

carteira toda hora? Assim dessa maneira fica melhor; 

A17 – Sinal que estamos ficando independentes para resolver as 

atividades, isso é legal, véio; 

A20 – Isso é bom, cria autonomia; 

B5 – Essa tal de Modelagem é boa, a gente entende melhor e fica menos 

independente; 

B14 – Sabe, nós “tamos” com mais autonomia; 

B15 – Isso mesmo, sabe, estamos fazendo a maioria das atividades sem 

precisar de muita explicação do professor. 

 

Ao analisarmos as falas citadas, lembrando sempre do nosso referencial teórico, da 

questão de investigação e dos objetivos propostos, observamos que as atividades de 

Modelagem Matemática contribuem para a formação integral do aluno, pois oferecem 

possibilidades de desenvolver sua autonomia. Encontramos respaldo em Barbieri, Abdanur 

e Burak (2004, p. 8) ao afirmarem que ensinar Matemática através da Modelagem estimula 

o aluno a ter sua autonomia no momento da realização das atividades, oferecendo-lhe 

condições necessárias para interagir com os colegas em busca de soluções e remetendo-o a 

um aprendizado mais relevante, pois ele (aluno) passa a envolver mais diretamente com os 

conteúdos estudados. 

Revisitando nosso referencial teórico, percebemos em Klüber e Burak (2006a, p. 9) 

que aqueles alunos que consideram a Matemática como a melhor disciplina de todas, se 

bem entendida, corroboram que, se o aluno for bem orientado, certamente terá mais 

domínio daquilo que está sendo estudado e, consequentemente, mais condições de 

desenvolver sua autonomia e atingir o conhecimento, a aprendizagem. Nesse contexto, 
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Soistak e Burak (2004, p. 3) justificam que, para tornar a Matemática uma disciplina mais 

atraente, no Brasil, a Modelagem Matemática é utilizada como metodologia alternativa 

para o ensino da Matemática há vários anos, como consequência da difusão da Educação 

Matemática que colabora com o ensino e aprendizagem da Matemática, propiciando ao 

aluno um estudo que o torna mais autônomo e mais atuante na sociedade onde está 

inserido. 

Constatamos em Abdanur, Barbieri e Burak (2004, p. 2) o desejo de superar as 

dificuldades encontradas no processo de ensino da Matemática e de mostrar aos alunos que 

todos são capazes de aprendê-la; que ela leva ao desenvolvimento do raciocínio, da 

criatividade e da autonomia a partir do momento que seja apresentada dentro do contexto 

social onde vivem esses alunos e, para que isso seja concretizado, deve-se utilizar a 

Modelagem Matemática.  

Conclamamos Burak (2006, p. 9) para concluirmos que as atividades de 

Modelagem Matemática na perspectiva de Educação Matemática assumida oferece 

possibilidades concretas para a formação integral do aluno realizando a concretização de 

um dos principais objetivos da educação: o desenvolvimento da autonomia dos alunos. 

 

6.2.2.2. Desenvolvimento do espírito crítico nos alunos 

 

Constatamos em Soistak e Burak (2005b, p. 2) que a partir de uma certa época, a 

Educação Matemática passou a focar em pesquisas que pudessem possibilitar um ensino da 

Matemática, em nossas escolas, mais vivo e mais dinâmico e que proporcionasse ao aluno, 

construir o conhecimento matemático que lhe desse embasamento para sua formação como 

ser humano crítico, reflexivo e comprometido com ambiente onde vive. 

Observamos em Burak (2010a, p. 21) que, durante a pesquisa exploratória, ao 

conhecer mais sobre o tema a ser trabalhado, procurar informações no ambiente onde se 

localiza o interesse do grupo de pessoas envolvidas, “além de constituir em uma das 

premissas para o trabalho nessa visão de Modelagem é uma etapa importante na formação 

de um estudante mais crítico” e, em Klüber e Burak (2008, p. 22), vemos que o desenrolar 

da análise crítica das soluções é o momento de refletir sobre os resultados obtidos no 

processo, como esses podem ensejar na melhoria das decisões e ações e, com isso, 

contribuir para a formação de cidadãos críticos e participativos, que busquem transformar a 

comunidade onde vivem. 
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Percebemos em Barbieri e Burak (2005, p. 1) que a Matemática está 

constantemente presente no dia a dia do aluno e, dessa forma, o seu ensino deve estar 

compromissado tanto com o educando quanto com a sociedade, cultivando junto aos 

educadores e aos educandos a importância de assumirem uma nova postura no processo de 

ensino para a aprendizagem que possibilite um processo educacional coerente com o perfil 

sociocultural que contempla a formação de alunos críticos e reflexivos. Eles observam que, 

ao utilizar a Modelagem Matemática, o docente deve, em vários momentos, incentivar os 

alunos a opinar, decidir e debater, contribuindo para que eles elaborem seu pensamento 

crítico e participem ativamente no mundo em que vivem. 

Apresentamos alguns comentários e diálogos que ocorreram durante a realização 

das atividades de Modelagem Matemática e que consideramos importantes: 

 

A19 – Ô cara, para comprar o material para a construção da casa tem que 

fazer um orçamento em todas as lojas de material de construção para 

comprar um material de qualidade e com melhor preço; 

A4 – Sabe, é verdade, não podemos deixar influenciar por propaganda, às 

vezes, ela pode ser enganosa; 

A1 – Igual aqui na sala, a gente tem que ter nossa própria opinião, senão 

fica igual as “Maria vai com as outras”. 

A13 – Ô cara, essa Modelagem Matemática me fez pensar mais na 

importância da Matemática; 

A17 – E, assim tipo, através da planta baixa conseguimos chegar ao preço 

de uma casa. Aí véio, passa a dar mais valor na casa que temos; 

A14 – É, com esse projeto dá pra ver que a Matemática está presente toda 

hora da nossa vida; ai de nós se não tivesse a Matemática; 

A6 – Na hora de construir, tipo assim, não pode desperdiçar nenhum 

material, senão vai aumentar o preço da obra; 

B14 – Sabe, agora eu percebo o valor que tem uma escola; 

B1 – O que “nois aprende” em Matemática serve para muita coisa na 

nossa vida; 

B13 – Esse tema escola fez nós aprendermos a Matemática e isso vai 

servir para a gente usar para conseguir um bom emprego; 

B7 – Véio, cheguei à conclusão que tem que estudar mesmo, sem o 

estudo não vamos conseguir nada; 

B15 – Assim, sabe, esse projeto me fez ter minhas próprias opiniões 

sobre as matérias que estudamos. 

 

Analisando os comentários e os diálogos acima e confrontando-os com nosso 

referencial teórico, com a questão de investigação e com os objetivos propostos, 

acreditamos que as atividades de Modelagem Matemática na perspectiva de Educação 

Matemática assumida trouxeram contribuições para o desenvolvimento do espírito crítico 

nos alunos. Abdanur, Barbieri e Burak (2004, p. 2) corroboram nosso pensamento ao 

defenderem que “a Modelagem Matemática é uma estratégia alternativa de ensino que visa 
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a dar ao aluno mais liberdade, mais autonomia para o seu pensar, raciocinar, estimar e dar 

razão ao pensamento crítico, estimulado pela motivação e criatividade”. Os autores 

também observam que, ao desenvolver a capacidade de modelar situações reais, o 

professor estará criando possibilidades para que o aluno, ao se envolver com a aplicação 

dos conteúdos matemáticos, passe a fazer uma reflexão crítica da realidade. 

Verificamos em Soistak e Burak (2005a, p. 3) que a Educação Matemática é 

observada como uma tendência de ensino que possibilita ao aluno a construção do 

conhecimento matemático que será usado na sua formação como ser humano crítico, 

reflexivo e transformador social. Eles defendem ainda que a Matemática crítica 

(SKOVSMOSE, 1994) busca mediante questionamentos envolver os alunos em 

interpretações e resoluções de problemas com o objetivo de despertar neles a criticidade 

em situações cotidianas, transformando a sua realidade. 

Descobrimos em D’Ambrósio (1986, p. 11), no que ele caracteriza por Modelagem 

Matemática, a dinâmica “realidade – reflexão sobre a realidade” e que os professores 

devem partir daquilo que já faz parte do conhecimento do aluno para assim chegar a um 

saber mais elaborado, constituído historicamente e retornar à mesma realidade, agindo 

sobre ela, utilizando, desta vez, um olhar mais reflexivo e crítico. Acreditamos, assim, que 

desenvolver o espírito crítico nos alunos é um dos objetivos da Educação Matemática que 

pode ser concretizado com o uso da Modelagem Matemática. 

Revisitando nosso referencial teórico, a questão de investigação e os objetivos 

propostos, acreditamos que as atividades de Modelagem Matemática desenvolveram o 

espírito crítico nos participantes e contribuíram para a sua formação integral, tornando-os 

mais participativos, interessados, autônomos e com criticidade, características que os 

auxiliarão na transformação de sua comunidade. 

  

6.2.2.3. Oportunidade de trabalhar em grupo e de forma colaborativa 

 

Conforme relatado no Capítulo 5 no desenvolvimento de nossa pesquisa, os 

participantes realizaram todas as atividades de Modelagem Matemática distribuídos em 

grupo, de acordo com a afinidade. Percebemos em Klüber e Burak (2007, p. 11) que o 

trabalho em grupo é um importante reforço do processo de interação social dos alunos, 

visto que eles têm a necessidade de se estarem reunindo frequentemente para planejarem e 

realizarem a pesquisa exploratória, para elaborarem e fazerem as apresentações, para 

realizarem as atividades de Modelagem Matemática e para discutirem a(s) solução(ões) 
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encontrada(s) e, nessas oportunidades, eles partilham ideias e fazem recorrência, quando 

necessário, aos conteúdos matemáticos. 

Como componente de nossa análise, passaremos a expor alguns comentários ou 

diálogos proporcionados pelos participantes durante a pesquisa:  

 

A14 – E essa de trabalhar em grupo, sabe, vai ser legal; 

A2 – Sabe, eu gostei das atividades em grupo, pois um ajuda o outro nas 

dificuldades; 

A15 – Assim, tudo devia ser feito em grupo, é muito melhor assim; 

A21 – Eh, eh, na boa, trabalhar com o meu grupo foi sensacional, foi bom 

demais; 

A10 – Pra mim, foi bom trabalhar em grupo, aprendi muito mais. Os 

colegas explicam pra gente de uma maneira diferente; 

A3 – Trabalhar em equipe facilita muito; 

B5 – É, com a ajuda dos colegas a gente chega às respostas mais rápido e 

acaba acertando; 

B14 – Um vai ajudando o outro, assim, uns sabem mais e outros menos; 

B9 – Se esses trabalhos não fossem em grupo ir ser muito mais difícil de 

resolver; 

B16 – (risos)... e foi tudo em grupo, assim é melhor. 

 

Baseados nas observações colhidas durante nossa pesquisa e nesses comentários e 

diálogos dos participantes, percebemos que as atividades de Modelagem Matemática 

oferecem oportunidade para se trabalhar em grupo e de forma colaborativa, contribuindo 

para a formação integral do aluno. Dessa forma, os alunos tiveram oportunidade de 

dialogarem constantemente com seus colegas e colaborarem uns com os outros, na 

tentativa de discutirem as possíveis dúvidas que porventura surgiram. 

Nesse sentido, Burak (2004, p. 3) relata que existe a possibilidade de acontecer uma 

maior dinâmica no ensino a partir da ação e do envolvimento do próprio grupo na 

perspectiva da busca e construção do conhecimento e na socialização desse conhecimento 

dentro do grupo e, posteriormente, com os demais grupos, trazendo contribuições tanto no 

campo afetivo quanto no social e cognitivo. 

Acreditamos que as atividades de Modelagem Matemática na perspectiva da 

Educação Matemática assumida ofereceram a oportunidade de trabalhar em grupo e de 

forma colaborativa, trazendo contribuições para a formação integral dos participantes.  

 

6.3. Analisando o Questionário de Avaliação das Atividades 

 

Relembramos que, no encontro final com cada turma, após a realização de todas as 

atividades, aplicamos o Questionário de Avaliação das Atividades. Para descrevermos 
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algumas respostas dadas pelos participantes, manteremos a sua identificação utilizada no 

capítulo anterior: A1, A2,..., A21 (Tema: A Planta Baixa de uma Casa); B1, B2,..., B16 

(Tema: A Escola Estadual “Napoleão Reis”). 

 A Questão 1 objetivou verificar se os participantes já haviam trabalhado com 

atividades de ensino que envolvessem a Modelagem Matemática, relacionando questões / 

situações-problema do mundo real. 

A resposta das duas turmas, por unanimidade, foi negativa, mostrando que aquela 

tinha sido a primeira vez em que eles haviam participado de um projeto que envolvesse 

Modelagem. Inclusive, contatamos o seguinte comentário:  

 

 

Quadro 15: Resposta de A14 

Fonte: Pesquisador 

  

 Percebemos que, apesar dos participantes nunca terem realizado esse tipo de 

atividade, eles se mostraram ansiosos e curiosos pelo “novo”. Isso não foi um fato inédito, 

pois Klüber e Burak (2005, p. 4) relatam experiência semelhante, num trabalho realizado 

em março de 2005, no qual durante a apresentação da proposta metodológica, os alunos se 

mostraram curiosos, pois não tinham conhecimento do que se tratava, no entanto, 

mostraram-se motivados em descobrir o que se passaria nas aulas, já que se propunha 

trabalhar o ensino de Matemática de uma maneira diferente da habitual, tendo a 

Modelagem Matemática como metodologia de ensino. 

 Julgamos necessário aproveitar essa ansiedade dos participantes para, a partir das 

atividades relacionadas a questões / situações-problema, levá-los a vivenciar a Matemática 

de forma contextualizada. Constatamos que, para alavancar esses ideais, Burak e Aragão 

(2012, p. 88) sugerem um processo de ensino para a aprendizagem sustentado nas teorias 

da cognição constituídas, em especial, por uma visão sócio-construtivista-interacionista, 

que considera o estudante como um sujeito da construção do próprio conhecimento. 

 A Questão 2 sondou junto aos participantes se antes das nossas atividades, eles 

admitiam que a Matemática poderia ser relacionada a questões / situações-problema do 

mundo real. Os participantes do Tema A Planta Baixa de uma Casa responderam assim:  
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19% raramente, 62% quase sempre e 19% sempre. Já os alunos do Tema A Escola 

Estadual “Napoleão Reis” responderam da seguinte maneira: 25% raramente, 44% quase 

sempre e 31% sempre. 

 Evidenciamos que boa parte dos participantes não admitia que sempre a 

Matemática pudesse ser relacionada a questões / situações-problema do mundo real. 

Percebemos que Soistak e Burak (2005c, p. 1) corroboram essa ideia ao dissertarem que, 

quando os alunos são indagados sobre a importância da Matemática, eles concordam que 

ela deve ser aprendida na escola, mas manifestam encontrar dificuldades na sua 

aprendizagem por não conseguirem relacionar a Matemática presenciada na escola com a 

Matemática encontrada em situações do mundo real. 

 A Questão 3 buscou saber se, depois de realizarem as nossas atividades, os 

participantes admitem que a Matemática pode ser relacionada a questões / situações-

problema do mundo real. Os alunos do Tema A Planta Baixa de uma Casa responderam 

assim: 14% quase sempre e 86% sempre. Já os alunos do Tema A Escola Estadual 

“Napoleão Reis” responderam da seguinte forma: 13% quase sempre e 87% sempre. 

 Observamos que, após realizarem as atividades, a maioria dos participantes admitiu 

que a Matemática pudesse ser relacionada a questões / situações-problemas do mundo real. 

Confirmamos em Abdanur, Barbiere e Burak (2004, p. 7) que a Modelagem Matemática 

oferece possibilidades de orientar o ensino da Matemática a partir de uma ação pedagógica 

que propicia ao estudante utilizar desses relevantes conhecimentos no seu cotidiano, em 

seu contexto sociocultural, passando a verificar a existência da interação dessa ciência com 

a vida em comunidade dos cidadãos e, consequentemente, observando a expressiva relação 

da Matemática com situações-problema do seu cotidiano, do seu mundo real. 

 Verificamos que essa mudança de postura dos participantes após a realização das 

atividades ocorre, segundo Soistak e Burak (2004, p. 3), porque a Modelagem Matemática 

tende a relacionar a prática do aluno com as disciplinas apresentadas sistematicamente na 

escola de forma contextualizada, levando o aluno a agir reflexivamente e criticamente 

sobre a realidade onde está inserido e, caso seja necessário, possa ser capaz de transformá-

la ou relacioná-la a questões / situações-problema interligadas a essa sociedade / 

comunidade onde ele está inserido, onde ele vive e convive, onde ele influencia e é 

influenciado. 

 Defendemos que trabalhar as próprias questões / situações-problemas é umas das 

contribuições das atividades de Modelagem Matemática para a aprendizagem e que dessa 

forma, também podem contribuir para a formação integral do aluno desenvolvendo neles a 
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motivação necessária para desempenhar seu papel de estudante crítico e conscientizá-los 

da relação da Matemática com essas questões / situações-problemas do mundo real. 

Percebemos em Soistak e Burak (2005c, p. 2) que uma das formas de alcançar esses 

anseios é utilizando uma visão construtivista de ensino, onde o professor precisa 

primeiramente se enteirar daquilo que o aluno já sabe e levar em consideração que todo 

sujeito já traz consigo uma bagagem de conhecimento que pode ser utilizada para 

aprendizagens futuras. Além disso, o aluno precisa estar disposto a aceitar os desafios 

apresentados pelo professor, fazendo com que o processo de ensino para a aprendizagem 

seja mais dinâmico, dialético, num ambiente onde o professor ensina-aprende e o aluno 

aprende-ensina. 

 Apoiamos nos autores acima e concluímos que a Modelagem Matemática traz para 

o contexto do aluno, a importância da Matemática no dia a dia e na escola e que os alunos 

concordam com essa importância, pois estão conscientes de que ela está presente no 

cotidiano e é de extrema necessidade sua aprendizagem. 

 A Questão 4 solicitou aos participantes como eles avaliassem a motivação e a 

participação deles no desenvolvimento das atividades. Os alunos do Tema A Planta Baixa 

de uma Casa responderam assim: 67% apesar de inicialmente não estar muito motivado(a), 

fui me motivando à medida em que participava ativamente das etapas da atividade e 33% 

como estava motivado(a) desde o início, permaneci motivado e participei ativamente de 

todas as etapas da atividade. Já os alunos do Tema A Escola Estadual “Napoleão Reis” 

responderam da seguinte forma: 63% apesar de inicialmente não estar muito motivado(a), 

fui me motivando à medida em que participava ativamente das etapas da atividade e 37% 

como estava motivado(a) desde o início, permaneci motivado e participei ativamente de 

todas as etapas da atividade. 

 Percebemos nas respostas dos participantes dos dois temas que a maioria iniciou 

desmotivada as atividades e foi se motivando no decorrer das atividades. Encontramos em 

Burak e Klüber (2007a, p.11) que o “interesse e a motivação para a realização das 

atividades podem ser creditados, em parte, à forma contextualizada de se trabalhar a 

Matemática na Modelagem Matemática”. 

 Descobrimos em Abdanur, Barbiere e Burak (2004, p. 7) que a Modelagem 

Matemática propõe uma nova dinâmica para desenvolver, de forma satisfatória, a 

Matemática em sala de aula, propiciando experiências interativas que levam o aluno a 

perceber a necessidade de aprender, visualizando o lado prático e sua utilização na vida em 

sociedade, bem como despertando nele um maior interesse e, consequentemente, uma 
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maior motivação que faz com que ele construa os conteúdos mais facilmente, pois associa 

o aprendizado com o seu cotidiano. 

 Constatamos que Burak e Klüber (2007a, p.3) acreditam que a prática de um 

trabalho na linha de Modelagem Matemática contribui para que o aluno tenha uma maior 

motivação de se estudar Matemática, pois desenvolve nele a curiosidade, o interesse, o 

desejo de investigação, colaborando, por meio do ensino da Matemática, para a sua 

formação integral. Já em Burak (2005, p. 11), observamos que o aluno envolvido nos 

projetos de Modelagem Matemática manifesta sua alegria e satisfação em participar de um 

trabalho diferente, se sentindo bem mais motivado para o cumprimento das atividades 

propostas. 

 Levando em consideração as observações realizadas durante a aplicação das 

atividades e as informações obtidas a partir do Questionário Final, buscamos apoio em 

Soistak e Burak (2005a, p. 5) para defendermos que a aplicação da Modelagem 

Matemática é um dos caminhos que poderá trazer contribuições para mudança no ensino 

da Matemática, tornando-o mais dinâmico e interessante ao aluno, melhorando sua 

motivação, seu rendimento e sua participação em resolução de problemas em situações do 

seu cotidiano, oferecendo subsídios que contribuirão para a sua formação integral.  

 A Questão 5 objetivou saber se a participação no projeto contribuiu para a 

aprendizagem de conteúdos de Matemática. Em caso afirmativo, os alunos deveriam 

explicitar os conteúdos. 

 Acreditamos que o desenrolar do processo de ensino de Matemática deverá visar, 

em especial, o oferecimento de possibilidades para que o aluno desperte seu interesse e, 

através da interação aluno-professor, aluno-aluno se sinta motivado para participar da 

construção do conhecimento matemático. Constatamos em Soistak e Burak (2005b, p. 2) 

que a Modelagem Matemática é uma das ferramentas que auxilia a concretização desses 

objetivos, pois sua aplicação em sala de aula faz com que o aluno fique mais interessado 

devido ao fato dos conteúdos matemáticos serem abordados a partir de um tema sugerido 

pelos próprios alunos. Esse ambiente recheado de dinamismo, participação e envolvimento 

de alunos e professor oferece as condições necessárias para juntos construírem o 

conhecimento matemático.   

 Essas evidências também podem ser percebidas quando lemos as respostas dadas 

pelos participantes. Apresentamos algumas que julgamos relevantes: 
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Quadro 16: Resposta de B14 

Fonte: Pesquisador 

 

 

Quadro 17: Resposta de A19 

Fonte: Pesquisador 

 

 Percebemos nas afirmações acima, consubstanciando-nos no nosso referencial 

teórico, que a participação nas atividades de Modelagem Matemática na perspectiva de 

Educação Matemática assumida contribuiu para a aprendizagem dos conteúdos 

matemáticos, uma vez que “a Modelagem Matemática ao eleger o interesse do aluno como 

princípio, rompe com a forma usual de se deflagrar o processo de ensino na maioria das 

nossas escolas e com a forma linear de se tratar o conteúdo matemático” (BURAK, 2005, 

p. 10), fazendo com que esse aluno tende a apresentar melhor desenvolvimento e sensíveis 

melhoras no desempenho em Matemática (BURAK e KLÜBER, 2007a, p. 15). 

 Descobrimos em Barbieri, Abdanur e Burak (2004, p. 8) que a utilização da 

Modelagem Matemática, transforma a sala de aula num ambiente mais dinâmico onde os 

alunos passam a interagir com maior intensidade com os conteúdos da disciplina, deixando 

de lado o estado de passividade que caracteriza o grupo e enveredando num caminho que 

lhes proporciona um melhor aproveitamento no que tange a aprendizagem e uma evolução 

significativa da turma em relação aos conteúdos trabalhados. Fica comprovado que a sala 

de aula torna-se um ambiente propício à aprendizagem, possibilitando um real interesse em 

aprender os conteúdos da disciplina. 
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 Dessa forma, revisitando nosso referencial teórico, percebemos em Abdanur, 

Barbiere e Burak (2004, p. 4) que a Modelagem Matemática é uma alternativa de alto nível 

para despertar a aprendizagem, utilizando como recursos as vivências e experiências 

trazidas do dia a dia do aluno e ultrapassando as barreiras do ensino e da rotina tradicionais 

em busca da construção de uma aprendizagem mais concreta e sólida da Matemática que 

permita a redescoberta da formulação de regras ou relações que favoreçam a formação da 

personalidade do aluno e também a compreensão das situações da vida atual. 

Acreditamos que a participação nas atividades foi compensada com contribuições 

para a aprendizagem dos conteúdos matemáticos, pois a Modelagem Matemática, partindo 

das premissas do interesse do aluno ou do grupo de alunos e da escolha de um tema que é 

real, busca oferecer significado para “as atividades desenvolvidas que estão inseridas em 

um contexto e que permitem aos alunos liberdade de conjecturar, questionar, propor, 

experimentar, errar e reorientar ações, enfim, participar da produção de conhecimento” 

(KLÜBER e BURAK, 2005, p. 9). 

 A Questão 6 buscou verificar se, ao longo do desenvolvimento das atividades, o 

participante encontrou qualquer tipo de dificuldade na realização de alguma das etapas. 

 Acreditamos que em qualquer atividade é comum alguns participantes considerá-las 

de fácil compreensão assim como alguns apresentarem certas dificuldades para resolvê-las. 

No caso específico das nossas atividades de Modelagem Matemática, por ser a primeira 

vez que os alunos participaram, consideramos normal que tenham surgido algumas 

dificuldades, como evidenciam os quadros abaixo: 

 

 

Quadro 18: Resposta de A13 

Fonte: Pesquisador 

 

Quadro 19: Resposta de B1 

Fonte: Pesquisador 
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 Percebemos nas afirmações acima que surgiram algumas dificuldades durante a 

realização das atividades de Modelagem, mas constatamos em Burak (2010b, p. 27) que 

essas dificuldades devem ser discutidas com o professor e os encaminhamentos decididos 

entre os participantes. Constatamos, também, que esse procedimento ajuda o aluno a 

superar as possíveis dificuldades encontradas, além de trazer contribuições evidentes para a 

percepção de uma nova postura na prática educativa.  

 Verificamos em Klüber e Burak (2005, p. 8) que os alunos não estão acostumados a 

uma dinâmica de aula com ações diferenciadas e não apresentam um discernimento pleno, 

pois são habituados com um ensino tradicional que valoriza a transmissão do 

conhecimento já construído e estruturado pelo professor e, esse ensino traz-lhes fortes 

inibições, levando-os a serem reprodutores de ideias e criando dificuldades de adaptação 

ao novo, ao flexível, à produção própria. Acreditamos que a Modelagem Matemática pode 

ser a ferramenta que fará com que esses alunos modifiquem a sua maneira de encarar o 

processo de ensino para a aprendizagem da Matemática, dando-lhes mais autonomia e 

criatividade para resolver as possíveis dificuldades encontradas. 

 Constatamos em Soistak e Burak (2005b, p. 1) que em nossas escolas deparamos 

com alunos que apresentam dificuldades na aprendizagem da Matemática e precisam de 

uma atenção especial e individualizada para resolver tais dificuldades; afinal a Matemática 

é vista por muitos alunos como necessária, pois é encontrada em vários momentos do dia a 

dia, e difícil porque utiliza cálculos e raciocínios que nem sempre se sabe onde serão 

usados. Acostumados com essa prática cotidiana, esses alunos, ao utilizarem a Modelagem 

Matemática, terão oportunidade de relacionar os conteúdos ensinados em sala de aula com 

a Matemática encontrada no dia a dia. 

 Destacamos em Abdanur, Barbieri e Burak (2004, p. 5) que, para resolver as 

possíveis dificuldades encontradas pelo aluno, ao ensinar Matemática o professor deve 

utilizar os recursos necessários para aguçar o interesse e a compreensão do aluno, 

considerando que esses são fatores imprescindíveis à eficiência da aprendizagem. Além 

disso, o professor como orientador do aluno, deve proporcionar-lhe condições necessárias 

para “formar o hábito de pensar, desenvolvendo o raciocínio, adquirindo mais segurança e 

chegando à redescoberta e dessa maneira intensificando o papel formativo da Matemática”. 

Segundo Soistak e Burak (2004, p. 5), buscando tornar a aprendizagem mais significativa e 

o ensino mais atraente ao aluno é que se busca a metodologia alternativa da Modelagem 

Matemática. 
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 Revisitando nosso referencial teórico, concluímos parafraseando Barbieri, Abdanur 

e Burak (2004, p. 3) ao dizerem que a Modelagem Matemática atende os princípios de 

desenvolvimento cognitivo defendido por vários pesquisadores em relação ao processo de 

aquisição de conhecimento, evidenciando assim “o significado e a importância que a 

interação do educando com os conteúdos matemáticos têm para seu aprendizado pleno”. 

Apoiamo-nos em Soistak e Burak (2005c, p. 9) para afirmarmos que as dificuldades que 

por porventura possam surgir no decorrer das atividades de Modelagem Matemática, 

precisam ser vencidas e o desafio imposto para o enfrentamento desses obstáculos torna 

mais prazeroso e significativo o processo de ensino para a aprendizagem da Matemática, já 

que os problemas a serem resolvidos são de interesse dos alunos. 

 A Questão 7 objetivou sondar se o participante gostaria de ter estudado outros 

conteúdos e outros temas no Ensino Fundamental a partir de atividades de Modelagem 

Matemática. 

 Apresentamos algumas respostas dos participantes: 

 

 

Quadro 20: Resposta de A3 

Fonte: Pesquisador 

 

 

Quadro 21: Resposta de B15 

Fonte: Pesquisador 
 

 Analisando os depoimentos acima, à luz de nosso referencial teórico, percebemos 

que a Modelagem Matemática despertou interesse nos participantes e eles ficaram 

motivados para trabalhar novos temas. Observamos que, ao desejarem escolher novos 

temas que gostariam de pesquisar, os participantes indiretamente demonstraram que a 

Modelagem Matemática como metodologia de ensino trouxe ganhos e facilitou a 
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aprendizagem, visto que Barbieri e Burak (2005, p. 5) observam que, ao escolher o assunto 

(tema) que quer pesquisar, o aluno tem oportunidade tanto para mudança no paradigma do 

ensino quanto no processo de aprendizagem, tornando-se mais responsável e coparticipante 

do processo de ensino para a aprendizagem da Matemática.   

A empolgação e a solicitação de novos temas podem ocorrer porque, segundo 

Barbieri, Abdanur e Burak (2004, p. 6), a Modelagem Matemática utiliza os princípios do 

sociointeracionismo, ao investigar temas ligados à cultura do grupo e contribui para que 

durante a realização da pesquisa as relações interpessoais afetivas aumentem permitindo a 

aproximação dos envolvidos e as trocas socioculturais e, ao passo que o tema escolhido 

pelo aluno ou pelo grupo de alunos vai sendo explorado por todos, dando embasamento às 

situações-problema do grupo, pode se expandir à comunidade local e as respostas 

(soluções) encontradas “se tornam um meio de melhorar a vida de todos os envolvidos no 

processo” e isso estimula e facilita o processo de ensino para a aprendizagem da 

Matemática. 

A Questão 8 buscou saber se o participante gostaria de fazer alguma sugestão de 

mudanças no tema do projeto ou na forma de realização de alguma(s) atividade(s). 

Observamos que 38% do total dos participantes não compreendeu bem esse 

questionamento e não respondeu conforme o solicitado. Mas, percebemos que, no final das 

atividades, eles demonstraram estarem motivados e que gostariam de continuar 

trabalhando com atividades que relacionassem a Matemática a questões / situações-

problemas do mundo real. Apresentamos alguns comentários que consideramos relevantes: 

 

 

Quadro 22: Resposta de B14 

Fonte: Pesquisador 

 

Quadro 23: Resposta de B15 

Fonte: Pesquisador 
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 Ao analisarmos essas respostas, acreditamos que as atividades de Modelagem 

Matemática trouxeram contribuições tanto para a aprendizagem quanto para a formação 

integral desses participantes. Eles passaram a se comportar com maior interesse, maior 

motivação, com um espírito mais crítico e isso despertou neles uma vontade mais aguçada 

de participar da construção de novos conhecimentos. Concordamos com Burak (2004, p. 4) 

que a Modelagem Matemática rompe com a forma usual de se trabalhar o ensino de 

Matemática na escola e, a maneira contextualizada de envolver os conteúdos traz 

contribuições para que gradativamente vá se superando o tratamento estanque e 

compartimentalizado que tem caracterizado esse ensino. 

 Observamos que 44% dos participantes desconsideraram a necessidade de fazer 

qualquer mudança no tema do projeto e na forma da realização das atividades, como 

mostra o exemplo abaixo: 

 

 

Quadro 24: Resposta de A18 

Fonte: Pesquisador 

 

 Acreditamos que os participantes se sentiram valorizados ao realizar as atividades 

de Modelagem Matemática e demonstraram que elas lhes proporcionaram uma maneira 

mais interessante de aprender Matemática. Ancoramo-nos em Burak (2004, p. 10) ao 

afirmar a superioridade da Modelagem sobre as resistentes, cômodas, aversivas e 

ineficientes maneiras usuais que são encontradas no conhecimento matemático simples e 

definitivo. O complexo e o provisório são essenciais para a construção dos conceitos e do 

conhecimento matemático e a Modelagem Matemática traz possibilidades a essa 

aproximação. 

Também constatamos que 18% dos participantes sugeriram algumas mudanças na 

forma de realização das atividades ou nos temas trabalhados. Apresentamos algumas que 

consideramos importantes, relacionadas ao tempo e à frequência de realização das 

atividades, como mostra o exemplo abaixo: 
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Quadro 25: Resposta de A4 

Fonte: Pesquisador 

 

Ao analisarmos as respostas dos participantes, percebemos que alguns 

consideraram o tempo insuficiente enquanto outros gostariam de trabalhar outros temas, 

pois no final das atividades ficou evidente a empolgação entre eles e que eles consideraram 

ser mais proveitoso trabalhar os conteúdos matemáticos tendo a Modelagem Matemática 

como metodologia de ensino. 

 Observamos que essas atitudes comprovam que as atividades de ensino 

relacionando a Matemática a questões / situações-problema do mundo real contribuíram 

para que os participantes desenvolvessem o espírito crítico possibilitando-os a tomarem 

decisões e expressarem suas opiniões, suas maneiras de pensar e de observar o que passa a 

seu redor. Corroborando essa ideia, Burak (2009, p. 1123) defende que a Modelagem 

Matemática possibilita ao estudante construir algumas competências importantes para o 

momento do mundo atual, tais como saber observar, explorar e investigar, estabelecer 

relações, classificar e generalizar, além de instrumentalizá-lo de forma a argumentar, poder 

tomar decisões e criticar. 

Na Questão 9, objetivamos uma autoavaliação do participante solicitando que 

conceito ele daria para sua participação nas atividades. Os alunos Tema A Planta Baixa de 

uma Casa deram como resposta: 33% ótimo e 67% bom. Já os alunos do Tema A Escola 

Estadual “Napoleão Reis” deram como resposta: 31% ótimo e 69% bom. 

Ao analisarmos as respostas dos participantes, pudemos perceber que apenas os 

conceitos bom e ótimo foram mencionados. Isso nos leva a crer que eles se sentiram 

motivados com as atividades e se dispuseram a realizá-las da melhor maneira possível. 

Verificamos em Soistak e Burak (2004, p. 10) que o estudo da Matemática a partir da 

Modelagem Matemática pode trazer para os alunos um interesse maior em aprender, 

motivando-os a participar das atividades com mais disposição e despertando neles a 

confiança em suas potencialidades. As dificuldades apresentadas podem ser sucumbidas 

pela motivação e pela força de vontade de cada um deles e não mais serem encaradas como 
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obstáculos, mas sim como algo que pode e é superado pelo estímulo e pela credibilidade 

que recebem ao construírem seus próprios conhecimentos. 

Revisitando nosso referencial teórico, concluímos apoiando-nos em Barbieri, 

Abdanur e Burak (2004, p. 3) que o conhecimento matemático é consequência de “um 

processo que envolve a imaginação, os contraexemplos, as conjecturas, as críticas, os erros 

e acertos” e o professor deve procurar explorar essas condições para que o aluno se motive 

cada vez mais e, com isso, passe a ter uma participação realmente efetiva na construção do 

seu próprio aprendizado e uma assimilação mais profunda dos conteúdos da disciplina. 

Na Questão 10, solicitamos que o participante desse um conceito para o professor 

pela coordenação das atividades. Os alunos do Tema A Planta Baixa de uma Casa deram 

como resposta: 86% ótimo e 14% bom. Já os alunos do Tema A Escola Estadual 

“Napoleão Reis” deram como resposta: 69% ótimo e 31% bom. 

Ao analisarmos as respostas dos participantes, temos a oportunidade de verificar 

que eles perceberam o nosso empenho enquanto professor e pesquisador durante a 

realização das atividades de Modelagem Matemática, tanto que eles consideraram a 

coordenação das atividades como boa ou ótima. Essas respostas nos remetem a Barbieri, 

Abdanur e Burak (2004, p. 3 e 7) ao defenderem que as atividades de Modelagem 

Matemática estão presentes na realidade dos alunos, onde o saber é construído de maneira 

contextualizada tornando a Matemática e a realidade um único contexto e facilitando para 

os alunos a aprendizagem dos assuntos tratados durante essas atividades e, que no trabalho 

de Modelagem Matemática, o professor passa a ser o mediador entre o conhecimento 

matemático elaborado e o conhecimento do aluno (grupo), proporcionando um ensino 

diferente do usual, no qual só o professor sabe, é o detentor do conhecimento e age como 

transmissor desse conhecimento. 

Observamos em Barbieri e Burak (2005 p. 4) que essas atividades demonstram o 

papel fundamental do professor durante o processo e, se ele não se organizar e não mediar 

essas atividades o projeto, podem ocorrer consequências negativas para a aprendizagem. 

Para que o projeto seja realmente efetivado, o professor deve estar atento e não olhar seus 

alunos como grupo homogêneo e indiferenciado, pois em toda turma existem alunos 

diversos e singulares e o professor deve conhecê-los, para assim poder orientar cada um de 

forma distinta e proporcionar-lhes a motivação necessária para a realização das atividades 

e uma consequente construção dos conhecimentos. 

Para concluirmos, buscamos apoio em Burak e Aragão (2012, p. 92), para quem 

não podemos mais aceitar para nós professores e para nossos estudantes, uma visão de 



157 

 

Educação identificada com um mundo fechado; temos que abandonar a condição de 

“seguidores” e nos tornarmos “buscadores”, pois o novo século almeja veemente essa 

imprescindível mudança. A adoção de uma metodologia mais aberta, como a Modelagem 

Matemática, pode contribuir para essa perspectiva de mudança. 

A partir dessa análise aqui realizada, acreditamos ter elementos suficientes para 

concluirmos nossa pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“A Modelagem Matemática oferece ao professor a oportunidade de 

ensinar de forma dinâmica e propõe ao aluno aprender Matemática 

de maneira contextualizada, proporcionando o desenvolvimento 

das condições necessárias para resolver problemas em sala de aula 

e em situações do seu cotidiano.” 

Alzenir Soistak & Dionísio Burak 

 

 Ao finalizarmos nosso trabalho, lembramos que nossa expectativa inicial era situar 

a Modelagem Matemática numa perspectiva de Educação Matemática, buscando ressaltar 

predominantemente os aspectos social, cultural e econômico-político dos nossos 

estudantes, durante a realização das atividades de Modelagem Matemática. 

A partir das discussões realizadas em nosso aporte teórico e considerando a nossa 

hipótese de trabalho sobre a importância da Modelagem Matemática no processo de ensino 

para a aprendizagem da Matemática, propusemos a seguinte questão de investigação: 

 

Quais são as possíveis contribuições de atividades de Modelagem Matemática,  

na perspectiva de Educação Matemática assumida, ao processo de ensino para a 

aprendizagem de Matemática e à formação integral dos estudantes do 9º ano / EF?  

 

Para obtermos respostas consistentes a tal questão, traçamos como objetivos gerais: 

   

- Identificar e analisar com base nas atividades de Modelagem desenvolvidas, as 

possíveis contribuições para a aprendizagem da Matemática e à formação integral 

dos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental: é o que intentamos fazer a seguir; 

 

 - Conhecer as implicações que o presente estudo proporciona para se repensar um 

ensino que resulte em aprendizagem efetiva da Matemática e nos aspectos afetivos, 

cognitivos, social e cultural por parte dos estudantes: é o que discutiremos a seguir. 

 Para adentrarmos nos objetivos gerais, elencamos os seguintes objetivos / tarefas 

específicas: 
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- Apresentar e discutir a Modelagem Matemática na perspectiva assumida como 

Metodologia de Ensino e possíveis convergências com a expectativa sociocrítica de 

Educação Matemática: acreditamos ter alcançado esse objetivo específico, na medida em 

que apresentamos, no Capítulo 2, algumas perspectivas sobre a Modelagem Matemática na 

Educação Matemática, destacando a as ideias de Burak (1987, 1992, 1998, 2004, 2006 e 

2010a) e situando-as numa visão sócio-construtivista-interacionista de Educação 

Matemática, a qual assumimos e explicitamos no Capítulo 3;   

 

- Discutir com os estudantes, mediar o desenvolvimento e avaliar as atividades de 

Modelagem Matemática desenvolvidas com os estudantes (alunos) do 9º ano do 

Ensino Fundamental: acreditamos ter alcançado esse objetivo específico, na medida em 

que buscamos ressaltar os principais aspectos do desenvolvimento das atividades de 

Modelagem Matemática no Capítulo 5, as quais analisamos sob eixos temáticos, no 

Capítulo 6.  

 

 Então, como forma de conclusão de nosso trabalho, passamos a descrever um 

conjunto de contribuições do trabalho com atividades de Modelagem Matemática, na 

perspectiva de Educação Matemática que assumimos, como forma de tecer respostas a 

questão central que impulsionou nossa pesquisa.   

 

- A contribuição para um ensino contextualizado e, com isso, interessante e motivador 

para os estudantes: Segundo Klüber e Burak (2006a, p. 7), a Matemática escolar é 

formada por uma série de axiomas, leis, estruturas e entes concebidos como “ideais”; 

porém, para os autores, ao se ensinar uma Matemática descontextualizada, incitam-se a 

alienação e o desinteresse dos estudantes. Nossa pesquisa mostrou que quando se trabalha 

Matemática a partir de assuntos / temas relacionados ao contexto natural dos estudantes, há 

uma melhoria significativa nos aspectos do interesse, motivação e participação na sala de 

aula; sim, numa aula de Matemática, na qual tais elementos são avaliados pelos 

professores, muitas vezes, como frequentemente ausentes! 

 

- A contribuição para um ensino integrador e, com isso, valorizador tanto dos 

conteúdos matemáticos quanto das características personais dos estudantes: Barbiere 

e Burak (2005, p. 7) destacam que a Modelagem Matemática cria possibilidades ao 

docente, de integrar características contextuais do aluno a conteúdos matemáticos, 
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refletindo significativamente sobre o aprendizado discente, possibilitando uma interação 

ativa do conteúdo com seu meio social e propiciando uma maior relação das questões / 

situações-problema com a realidade, com o mundo real. Nossa pesquisa mostrou que a 

valorização dos aspectos contextuais dos estudantes contribui para uma ressignificação do 

conteúdo matemático por parte desses, que passam a entender a Matemática como uma rica 

fonte geradora de problemas situados no mundo real! 

 

- A contribuição para uma aprendizagem viva e, com isso, situada logicamente para 

os estudantes: Coadunamos com Barbieri e Burak (2005, p. 7) que a Modelagem 

Matemática, ao trazer os conteúdos matemáticos para dentro da vida dos educandos 

proporciona uma aprendizagem diferenciada, pois as situações-problema são resolvidas 

passo a passo, sem queima de etapas, fazendo com que os conteúdos sejam trabalhados 

utilizando não a ordem lógica dos livros, mas sim uma ordem psicológica, que procura 

relacionar novas informações a conceitos previamente existentes na estrutura cognitiva dos 

alunos. Nossa pesquisa confirmou tais preceitos, especialmente ao revelar que as 

atividades de Modelagem Matemática proporcionaram aos estudantes uma nova relação 

com o livro didático de Matemática! 

 

- A contribuição para uma formação holística e, com isso, propiciadora de um novo 

papel aos estudantes: Barbieri e Burak (2005, p. 2) afirmam que a Modelagem 

Matemática, ao apresentar como finalidade contextualizar a aprendizagem da Matemática, 

faz com que o seu ensino propicie aos estudantes, a percepção do seu significado dentro da 

estrutura sociocultural onde vivem, motivando-os a aprender Matemática, participando da 

construção do conhecimento e, assim, satisfazendo sua necessidade humana de entender 

melhor o mundo que os rodeia. Nossa pesquisa apontou para uma possibilidade real de 

transformar os estudantes, enquanto agentes ativos na construção de seu conhecimento e, 

principalmente, enquanto cidadãos críticos na construção da sociedade em que estão 

inseridos! 

 

- A contribuição para uma reflexão docente, e com isso, revisitadora de suas crenças e 

concepções: Soistak e Burak (2004, p. 11) salientam a necessidade do professor assumir 

sua posição sobre qual ensino de Matemática está disposto a propiciar aos estudantes, se 

“um ensino da Matemática pronta e acabada ou um ensino que possibilita ver a Matemática 

em movimento, com os conteúdos sendo construídos por ele mesmo”; destacam ainda que 
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esses conteúdos possuem uma forte relação com a sua experiência adquirida na sua 

convivência histórica e social. De forma muito particular e pessoal, nossa pesquisa 

mostrou-nos, como professor e pesquisador, que a segunda opção contribui para 

propiciarmos a nossos estudantes, uma educação integral comprometida com a 

transformação social. 

 

Concluímos que, se queremos estudantes cada vez mais motivados, participando de 

forma satisfatória da construção do conhecimento, deveremos utilizar a Modelagem 

Matemática como metodologia de ensino, ainda citando Burak (2010b, p. 36), nossa fonte 

de inspiração teórica e exemplar, para quem as atividades de Modelagem Matemática 

“satisfazem as necessidades de um ensino de Matemática mais dinâmico, revestido de 

significado nas ações desenvolvidas, tornando o estudante mais atento, crítico e 

independente”. 

Acreditamos que o estudante deva ter uma participação verdadeiramente efetiva no 

processo de ensino para a aprendizagem da Matemática, percebendo a sua utilização no 

cotidiano, identificando que os conceitos e conhecimentos matemáticos construídos podem 

servir para transformar o mundo em sua volta e desenvolvendo a capacidade de selecionar 

dados, organizar informações, elaborar hipóteses, formular questionamentos, avaliar 

resultados e emitir opiniões e sugestões que contribuam para a tomada de novos rumos 

nesse processo de ensino para a aprendizagem.  

Por fim, refirmamos nossa crença de que a Modelagem Matemática pode ser uma 

excelente ferramenta para concretizar esses objetivos, proporcionando contribuições à 

aprendizagem e à formação integral dos nossos estudantes. 
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APÊNDICE 1 

 

CARTA CONVITE 

 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Mestrado Profissional em Educação Matemática – 2013 

 

 

Projeto de Pesquisa: Utilizando a Modelagem Matemática no processo de ensino para a 

aprendizagem no 9º ano do Ensino Fundamental sob uma perspectiva de Educação 

Matemática sócio-construtivista-interacionista.  

 

Pesquisador: Laércio Conceição Pedrosa Nogueira 

 

Pesquisador Responsável: Prof. Dr. Frederico da Silva Reis 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Prezado(a) Aluno(a) 

 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Utilizando a Modelagem 

Matemática no processo de ensino para a aprendizagem no 9º ano do Ensino Fundamental 

sob uma perspectiva de Educação Matemática”. 

Essa pesquisa tem por objetivo geral tem como objetivo geral, identificar e analisar 

as possíveis contribuições da utilização de atividades de Modelagem Matemática ao 

processo de ensino para a aprendizagem de Matemática no 9º ano do Ensino Fundamental. 

Sua participação na pesquisa ocorrerá através da realização de Atividades de 

Modelagem Matemática relacionadas a diversos conteúdos matemáticos que 

desenvolveremos, uma vez por semana ao longo de 2013, dentro da disciplina de 

Matemática.  

Sua colaboração para o desenvolvimento desta pesquisa é totalmente voluntária. 

Você pode escolher não responder a qualquer uma das questões apresentadas nos 

questionários e poderá, a qualquer momento, desistir de participar da pesquisa. Em relação 
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a eventuais riscos de divulgação de suas opiniões atreladas ao seu nome, em todas as fases 

da pesquisa, você terá seu anonimato garantido e as informações que fornecer não serão 

associadas ao seu nome em nenhum documento, relatório e/ou artigo que resulte desta 

pesquisa.  

É de minha total responsabilidade, como pesquisador responsável, a guarda e o 

sigilo dos dados coletados, em minha sala localizada no Instituto de Ciências Exatas e 

Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto, Campus Universitário do Morro do 

Cruzeiro, Ouro Preto – MG, por 5 (cinco) anos. 

Para que não existam riscos de prejuízo de suas atividades estudantis e nem 

qualquer tipo de ônus financeiro, ficarão a encargo nosso a distribuição e coleta das 

atividades. Lembramos que o seu professor o acompanhará em todas as atividades. 

Os resultados da pesquisa serão divulgados na Dissertação de Mestrado do 

pesquisador e sob a forma de trabalhos científicos que visam colaborar para um ensino de 

Matemática voltado para a formação de cidadãos críticos e reflexivos. Haverá, ainda, uma 

apresentação especial dos resultados da pesquisa para os participantes e também para os 

demais Professores de Matemática, a Coordenação Pedagógica e a Direção da Escola 

Estadual Napoleão Reis de Lamim – MG. 

Este estudo poderá ser interrompido a qualquer momento se houver solicitação 

justificada da Direção da Escola Estadual Napoleão Reis de Lamim – MG ou ainda de 

participantes da pesquisa. Você terá em mãos uma cópia deste termo e poderá tirar 

dúvidas, quando necessário, juntamente ao pesquisador responsável ou ainda ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFOP, apenas no caso de dúvidas éticas.  

 

 

Prof. Dr. Frederico da Silva Reis – Pesquisador Responsável 

Departamento de Matemática – ICEB / UFOP 

Fones: (31) 3559-1700 ou 3559-1724 / e-mail: fredsilvareis@yahoo.com.br 
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Para ser preenchido pelo(a) Aluno(a) 

 

Eu, ___________________________________________________________________, 

declaro que entendi os objetivos e os termos de minha colaboração para o desenvolvimento 

da pesquisa e concordo em participar da mesma.                            

                      Lamim – MG, _____ de ________________ de 2013. 

                      

_________________________________________________ 

Assinatura do(a) Participante 

 

 

 

 

Para ser preenchido pelo(a) Responsável do(a) Aluno(a) 

 

Eu, ___________________________________________________________________, 

declaro que entendi os objetivos e os termos da colaboração do(a) aluno(a) 

__________________________________________________ para o desenvolvimento da 

pesquisa e autorizo-o(a) em participar da mesma.                            

                                            Lamim – MG, _____ de ________________ de 2013. 

                       

_________________________________________________ 

Assinatura do(a) Responsável 

 

 

 

 

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP / UFOP) 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro – 35.400-000 – Ouro Preto – MG – Brasil 

Homepage:  http://www.propp.ufop.br  

E-mail: cep@propp.ufop.br – Fone: 55(31)3559-1368 

http://www.propp.ufop.br/
mailto:cep@propp.ufop.br
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APÊNDICE 2 

QUESTIONÁRIO INICIAL 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – ICEB 

Departamento de Matemática – DEMAT 

Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática 

Mestrado Profissional em Educação Matemática 

PESQUISA: Utilizando a Modelagem Matemática no processo de ensino para a 

aprendizagem no 9º ano do Ensino Fundamental sob uma perspectiva de Educação 

Matemática sócio-construtivista-interacionista.  

Orientando: Laércio Conceição Pedrosa Nogueira 

Orientador: Prof. Dr. Frederico da Silva Reis 

Escola Estadual “Napoleão Reis” – Lamim – MG 

 

Nome do(a) aluno(a): .......................................................................................................... 

Idade: .................................................................................................................................. 

 

1) Quantas pessoas vivem em sua casa, incluindo você? 

 

 

 

2) Qual a profissão do seu pai? 

 

 

 

3) Qual a profissão da sua mãe? 

 

 

 

4) Você reside na zona rural ou na zona urbana? 

 

 

5) Que temas do seu dia a dia você teria interesse em investigar com um “olhar 

matemático? 

 

1º) ........................................................................................................................................ 

 

2º) ........................................................................................................................................ 

 

Lamim, ...... de fevereiro de 2013. 
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APÊNDICE 3 

 

QUESTIONÁRIO FINAL 

 

  

 

 

 

Questionário de Avaliação das Atividades 

 

Nome: ______________________________________________________ 

Turma: 9º ano 

Turno: (   ) Manhã           (   ) Tarde    

 

1) Você já havia participado de atividades de ensino como estas, relacionando a 

Matemática a questões / situações-problema do mundo real ?  

(   ) sim* 

(   ) não                                                              

* Em caso afirmativo, utilize o verso para comentar sobre o que considerou mais 

importante no desenvolvimento das atividades ! 

 

2) Antes de participar das nossas atividades, você admitia que a Matemática poderia 

ser relacionada a questões / situações-problema do mundo real ? 

(   ) nunca 

(   ) raramente 

(   ) quase sempre 

(   ) sempre 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – ICEB 

Departamento de Matemática – DEMAT 

Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática 

Mestrado Profissional em Educação Matemática 
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3) Depois de participar das nossas atividades, você admite que a Matemática pode ser 

relacionada a questões / situações-problema do mundo real ? 

(   ) nunca 

(   ) raramente 

(   ) quase sempre 

(   ) sempre 

  

4) Como você avalia a sua motivação e participação no desenvolvimento das 

atividades ?  

(   ) Não estava muito motivado(a) desde o início e por isso, não participei ativamente de 

todas as etapas da atividade. 

(   ) Apesar de inicialmente não estar muito motivado(a), fui me motivando à medida em 

que participava ativamente das etapas da atividade. 

(   ) Estava motivado(a) desde o início, mas aos poucos fui perdendo a motivação e não 

participei ativamente de todas as etapas da atividade. 

(  ) Como estava motivado(a) desde o início, permaneci motivado e participei ativamente 

de todas as etapas da atividade. 

 

5) Você considera que a sua participação neste projeto contribuiu para sua 

aprendizagem de conteúdos da Matemática ? De quais conteúdos? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6) Ao longo do desenvolvimento das atividades, você encontrou qualquer tipo de 

dificuldade na realização de alguma das etapas ? Explique ! 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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  7) Você gostaria de ter estudado outros conteúdos ou outros temas no Ensino 

Fundamental participando de Atividades de Modelagem Matemática ? Por que ? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

8) Você gostaria de fazer alguma sugestão de mudanças no tema do projeto ou na 

forma de realização de alguma(s) atividade(s) ? Escreva suas sugestões ! 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

9) Que conceito você daria para a sua participação nas atividades ? 

(   ) A – Ótimo                (   ) B – Bom              (   ) C – Regular                  (   ) D – Ruim 

 

10) Que conceito você daria para o seu professor pela coordenação das atividades ? 

(   ) A – Ótimo                (   ) B – Bom               (   ) C – Regular                 (   ) D – Ruim 

 

Muito Obrigado pela sua participação ! 
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APÊNDICE 4 

 

ATIVIDADES DO TEMA A PLANTA BAIXA DE UMA CASA 

 

ATIVIDADE 1 

Grupo:    Alunos: 

 

Objetivos: 

          Resolver questões/situações-problemas levantados sobre o tema PLANTA BAIXA 

DE UMA CASA:  -  Por que cada cômodo tem que ter uma medida específica e não todas 

iguais? - Qual a relação existente entre as medidas utilizadas na planta baixa e as medidas 

reais dos cômodos? - Como devemos proceder para calcular a quantidade de cerâmica 

utilizada em cada cômodo da casa? - Como se entende uma espessura de uma casa? - Área 

das diferentes formas geométricas. - Qual é a área e o perímetro de cada cômodo? - As 

figuras geométricas apresentadas na planta baixa são quadrados e retângulos 

(quadriláteros). Quais as principais características dessas figuras? - Eu queria saber se esse 

projeto chegará a algo relacionado com a geometria? - Quais são os ângulos mais 

utilizados na planta baixa? - Ao abrir a porta de dois cômodos que figura geométrica 

iremos formar? Quais as características dessa figura? 

         Resolver os problemas e desenvolver os conteúdos matemáticos que se relacionam 

com essas questões/situações-problema do tema PLANTA BAIXA DE UMA CASA. 

 

1) Considerando as paredes com espessura de 15cm (tijolo, reboco, rodapé), qual seria a 

área útil de cada aposento ou cômodo da casa da planta analisada? 
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2) Qual a área útil total da casa em estudo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Qual a relação entre a área total da casa e a área útil, aquela realmente disponível? 

 

 

 

 

 

 

 

4) Qual seria o perímetro útil da planta da casa analisada? 

 

 

 

 

 

 

 

5) Qual seria o perímetro total desta casa? 

 

 

 

 

 

 

 

6) Qual o percentual entre o perímetro total e o perímetro útil? 
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7) Construir algumas expressões matemáticas gerais que permitam: 

a) Calcular o perímetro útil da casa 

 

 

 

 

 

 

b) Calcular a área útil da casa 

 

 

 

 

 

 

c) Calcular a área interna, levando em consideração as paredes divisórias. 
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8) Vocês devem ter observado que as principais figuras geométricas utilizadas na 

confecção da planta baixa da casa foram o quadrado e o retângulo. Ambas são 

quadriláteros. Discuta entre vocês e escreva as principais propriedades dos quadriláteros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Desenhe um retângulo e expresse sua fórmula para o cálculo da área. 

 

 

 

 

 

10) A partir da fórmula da área do retângulo procurem obter as expressões que 

representam: 

a) A área do triângulo 

 

 

 

 

 

b) A área do quadrado 

 

 

 

 

 

c) A área do paralelogramo 

d) A área do trapézio 
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11) O dono da casa quer colocar na sala um piso especial, mas ele não sabe ao certo qual a 

quantia necessária que deve comprar. Antes de ir até as casas de materiais de construção 

ele se lembrou de solicitar do pedreiro responsável pela obra, quantos metros quadrados ele 

teria que comprar. O pedreiro pensou, fez algumas medidas e entregou um papel contendo 

essa quantidade. Discute entre vocês e forneça qual a quantidade de cerâmica que o 

pedreiro solicitou do patrão. 

 

 

 

 

 

 

12) Na planta baixa de uma casa são formados alguns ângulos. Quais são esses ângulos e a 

medida específica deles. 
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ATIVIDADE 2  

Grupo:    Alunos: 

Objetivos: 

         Levar os alunos, utilizando possíveis conteúdos matemáticos, a responderem algumas 

questões/situações-problema apresentadas sobre o tema PLANTA BAIXA DE UMA 

CASA, dentre as quais: - As figuras geométricas apresentadas na planta baixa são 

quadrados e retângulos (quadriláteros). Quais as principais características dessas figuras? - 

Eu queria saber se esse projeto chegará a algo relacionado com a geometria? - Qual a 

relação existente entre as medidas utilizadas na planta baixa e as medidas reais dos 

cômodos? - Eu queria saber se esse projeto chegará a algo relacionado com geometria.  

 

           Verificar se os alunos conseguiram fazer uma relação do projeto com os conteúdos 

matemáticos e se eles conseguiram assimilar esses conteúdos; 

 

         Resolver os problemas e desenvolverem os conteúdos matemáticos que se relacionam 

com o tema escolhido pelos alunos. 

 

1) Sabe-se que o metro é unidade padrão de medida de comprimento. Mas, além dele 

existem os múltiplos e submúltiplos. Observamos, também, que existem outras medidas 

convencionais que servem para medir o comprimento. Dê o valor de cada uma dessas 

medidas e a faça a conversão nas unidades de medida abaixo: 

 

Outras unidades de 

medidas 

Valor Km M Mm 

1 polegada     

1 braça     

1 légua     

1 milha     

1 pé     

1 jarda     

 

 

2) O retângulo é um quadrilátero que possui propriedades que lhe são peculiares. Discuta 

entre vocês, faça o desenho e enumere as principais propriedades desse quadrilátero. 
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3) Outro quadrilátero bastante conhecido é o quadrado. Ele também tem suas propriedades 

que o caracteriza. Desenhe-o e relate essas propriedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Será que todo retângulo é um quadrado? Justifique 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Ao analisarmos as propriedades do quadrado podemos concluir que todo quadrado é um 

retângulo? Justifique 
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6) Existe diferença de um retângulo em relação a um quadrado? Se sim, qual (quais) é 

(são) essa(s) diferença(s)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Em séries anteriores vocês já devem ter percebido que pode-se transformar uma unidade 

de comprimento em outra. E para que isso aconteça, julga-se necessário deslocar a vírgula 

para a direita ou para a esquerda. Transforme as unidades de medida, abaixo, em metros:  

0,05km     72,3 mm 

    

2,4dm      2,4 jardas 

 

7,458hm     9,8dam 

   

0,4milhas     32polegadas 

 

8) A unidade de medida padrão da área é o metro quadrado. Mas, além dessa existem os 

múltiplos, os submúltiplos e outras unidades de medidas convencionais. Transforme as 

unidades de medida, abaixo, em metros quadrados: 

4,58km
2
     9,8dam

2 

   

74,3m
2
      841,3cm

2 
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2,4 hectares     12,4 alqueires  

 

756,3mm
2
     2,4dm

2
 

 

9) Os triângulos são figuras geométricas muito utilizadas no nosso dia a dia. Converse 

entre vocês e enumere: 

a) Quais as principais propriedades dos triângulos? 

 

 

 

 

 

 

b) Quais as classificações dos triângulos de acordo com os lados? 

 

 

 

 

 

 

c) Quais as classificações dos triângulos de acordo com os ângulos? 

 

 

 

 

 

9) Quais são os elementos que caracterizam os triângulos? Definam cada um deles. 
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10) É muito comum escutar os pedreiros dizendo que “as paredes estão no prumo” ou “as 

salas de aula estão no esquadro”. Matematicamente, o que isso quer dizer? 
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ATIVIDADE 3 

 

Grupo:    Alunos: 

 

Objetivos: 

 

          Utilizar os possíveis conteúdos matemáticos que possam resolver as seguintes 

questões/situações-problemas levantados do tema PLANTA BAIXA DE UMA CASA:  - 

Eu queria saber se esse projeto chegará a algo relacionado com a geometria? - Ao 

traçarmos uma diagonal em um dos cômodos da casa, essa medida ficará proporcional aos 

lados? - Como podemos classificar as retas que formam a planta baixa? - Se eu chamar a 

medida de um lado de x e a outro de x-2 tem como eu encontrar a área e o perímetro de um 

quarto? - Se conhecer apenas a medida de um dos lados, tem como achar o perímetro e a 

área dos cômodos da casa? - Na planta baixa que analisamos se prolongarmos as linhas dos 

passeios da casa e as retas que formam os cômodos as medidas ficarão proporcionais? 

         Resolver os problemas e desenvolver os conteúdos matemáticos que se relacionam 

com o tema PLANTA BAIXA DE UMA CASA. 
 

 

1) Um pedreiro ao observar a planta baixa de uma casa sabe-se que irá construir uma sala 

retangular de medidas iguais a 6m e 8m. Então, bateu-lhe uma curiosidade de saber quanto 

medirá a diagonal dessa sala. Só aí percebeu que sua trena havia desaparecido. Ajude-o a 

chegar à medida que ele deseja calcular. 

 

 

2) Uma arquiteta, ao planejar a planta de uma casa, desejou fazer um cômodo cujo 

formado seria um triângulo retângulo. O lado maior medirá 15m e o outro medirá 12m. 

Calcule o perímetro desse cômodo. 

 

 

 

 

 

3) Numa planta baixa encontramos retas paralelas e retas perpendiculares. Diferencie esses 

tipos de retas. 
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4) Um pedreiro está tendo dificuldades para entender as medidas de um banheiro 

retangular, pois elas estão expressas algebricamente. Sabe-se que uma medida é o dobro da 

outra e que o perímetro é igual a 12m. Ajude o pedreiro a encontrar as medidas desse 

banheiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Deseja-se construir um galpão retangular que possui a medida de seu lado maior igual 

ao quádruplo do lado menor, e área medindo 256 m². Determine a medida de seus lados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) O empresário queria construir um salão para reuniões. Já tinha uma planta baixa desse 

salão, mas estava achando a área um pouco pequena. Pediu para aumentar igualmente os 

lados deste salão retangular de 9m por 12 m, para que a área do novo salão seja 270m². 

Determine o valor do aumento dos lados. 

 

 

 

 

 

7) (Saresp–SP) No desenho abaixo estão representados os terrenos I, II e III. 
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Quantos metros de comprimento deverá ter o muro que o proprietário do terreno II 

construirá para fechar o lado que faz frente com a Rua das Rosas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) No desenho abaixo: x, y e z representam medidas de lados de três cômodos diferentes. 

Calcule essas medidas, sabendo que x+y+z=180. 
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9) A hipotenusa de um triângulo retângulo tem 25cm. Determinar as medidas dos catetos 

desse triângulo sabendo que um deles mede 5 cm a mais que o outro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Existem retângulos cuja medida de comprimento é o dobro da medida da largura mais 

seis unidades.  

a) Escreva uma fórmula que expresse o perímetro em função da largura desse retângulo. 

 

 

 

b) Qual o perímetro de um retângulo desse tipo cuja largura mede 5 cm. 

 

 

 

 

11) Considere esse retângulo: 

                            

                            /////////////////////////////////////////////////////////////// 

                           /////////////////////////////////////////////////////////                     x 

                                                                                           6 

                                                             4x 

a) Represente por y a área hachurada e escreva a fórmula que exprime y em função de x. 
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b) Por essa função, qual é o valor de y correspondente a x = √6. 

 

 

 

 

 

 

 

12) Nessa figura, ABCD é um quadrado com dois cantos também quadrados. Mantendo-se 

a área dos cantos, a área da figura hachurada dependerá da medida do lado do quadrado 

ABCD. 

                        A                                                      B 

                                         4 ////////////////// 4 

                                           //////////////////// 

                            /////////////////////////////////////////////// 

                         x /////////////////////////////////////////////// x                                                                        

                            /////////////////////////////////////////////// 

                            ///////////////////////////////////////////////                                                                              

                        D                                                      C 

a) Escreva uma fórmula para a área da região hachurada em função da medida do lado do 

quadrado ABCD. 

 

 

 

b) Qual será a área da região hachurada quando a medida do lado do quadrado ABCD for 

10 cm? 

 

 

 

c) Qual será a medida do lado do quadrado ABCD quando a área hachurada for 112 cm
2
? 
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ATIVIDADE 4 

 

Grupo:    Alunos: 

 

Objetivos:  

         Sanar algumas curiosidades que os alunos tiveram quando estavam fazendo a 

pesquisa exploratória sobre a PLANTA BAIXA DE UMA CASA; 

 

         Buscar, junto à comunidade onde os alunos estão inseridos, alguns conhecimentos 

específicos de profissionais que atuam na construção civil; 

 

          Mostrar aos alunos a importância de uma planta baixa de uma casa. 

 

 

1) Um aluno que tem vontade de fazer engenharia civil e está participando deste projeto, 

isso o ajudará a ter uma base no futuro? 

 

 

 

 

 

 

2) O que realmente a planta baixa tem a ver com a Matemática? 

 

 

 

 

 

 

3) Esse projeto nos levará a chegar a alguma matéria que estudaremos no 9º ano? 
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4) Como passar de uma planta baixa para uma obra? 

 

 

 

 

 

5) Como sabemos o tanto de material de construção iremos usar em uma obra? 

 

 

 

 

 

6) Quais os materiais são usados para uma construção? 

 

 

 

 

 

7) Como os fios de luz são passados pela parede? 

 

 

 

 

 

8) Como interpretar a escala de uma planta baixa? 

 

 

 

 

 

9) Como é possível saber o quanto de material que será usado na construção? 
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10) Quanto se gasta em média para construir uma casa? 

 

 

 

 

 

11) Na laje da casa qual a unidade de medida será utilizada? 

 

 

 

 

 

12) Para construir um metro cúbico de laje, quais os materiais de construção serão 

utilizados e a quantidade de cada um deles? 

 

 

 

 

 

13) Como sabemos que a planta baixa está certa de acordo com o terreno? 

 

 

 

 

 

 

14) Como um pedreiro ou um engenheiro analisa a planta baixa de uma casa para iniciar a 

obra? 
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15) Eu quero saber por que são tão necessário tanto detalhes em uma planta baixa? 

 

 

 

 

 

16) Para fazer uma planta baixa tem que saber as medidas do lote, terreno. Mas, a planta 

baixa tem limite, sim ou não? 

 

 

 

 

 

17) Com que tipo de profissional você fez esses questionamentos? 
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APÊNDICE 5 

 

ATIVIDADES DO TEMA A ESCOLA EST. “NAPOLEÃO REIS” 

 

ATIVIDADE 1 

 

Grupo:    Alunos: 

 

Objetivos:  

 

         Utilizar os possíveis conteúdos matemáticos que possam resolver as seguintes 

questões/situações-problema apresentadas sobre o tema ESCOLA ESTADUAL 

NAPOLEÃO REIS: - Com esses levantamentos eu posso fazer gráficos; - Os números dos 

sapatos dos alunos tem números iguais ou diferentes? - Qual número do sapato que repete 

mais? - Com os dados que colhemos eu posso usar porcentagem? - Eu posso fazer gráficos 

de diversos tipos? - Com os levantamentos que fizemos pode fazer qual tipo de gráfico? - 

Para que serve esse levantamento com os alunos? 

 

          Verificar se os alunos conseguiram fazer uma relação do projeto com os conteúdos 

matemáticos e se eles conseguiram assimilar esses conteúdos; 

 

         Resolver os problemas e desenvolverem os conteúdos matemáticos que se relacionam 

com o tema escolhido pelos alunos. 

 

 Na fase da pesquisa exploratória vocês fizeram um levantamento de dados com 

todos os alunos da Escola Estadual Napoleão Reis. Baseados, nesse levantamento, 

desenvolva as atividades abaixo:  

 

1) Construa o gráfico de barras com os dados relacionados ao SEXO DOS ALUNOS desta 

escola. 
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2) Construa o gráfico de colunas com os dados relacionados ao GOSTO DOS ALUNOS 

EM RELAÇÃO À MATEMÁTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Moda é uma das medidas de tendência central. Significa o valor que mais se repete, 

consiste no valor observado com mais frequência em um conjunto de dados. Levando em 

consideração o levantamento que fizeram dê a moda em relação a: 

a) Idade dos alunos 

 

 

 

 

b) Profissão que os alunos desejam ser no futuro 

 

 

 

 

c) Número do calçado 

 

 

 

 

d) Profissão do pai 

 

 

 

e) Profissão da mãe 
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f) Esporte preferido 

 

 

 

 

g) Time preferido 

 

 

 

 

 

4) A média aritmética é considerada outra medida de tendência central e é muito utilizada 

no cotidiano. Surge do resultado da divisão do somatório dos números dados pela 

quantidade de números somados. Baseados nos dados levantados, calcule: 

a) A média do número de pessoas na família 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) A média da idade dos alunos da Escola Estadual Napoleão Reis 

 

 

 

5) Observando os dados levantados, calcule: 

a) Qual a porcentagem dos alunos moram em casa própria? 

 

 

 

b) E a dos que não moram em casa própria? 
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c) E a dos que não responderam? 
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ATIVIDADE 2 

Grupo:    Alunos: 

 

Objetivos: 

 

         Utilizar os conteúdos matemáticos como ferramenta para resolver as seguintes 

questões/situações-problemas levantadas sobre o tema ESCOLA ESTADUAL 

NAPOLEÃO REIS: - Perímetro; - As figuras geométricas que formam os cômodos da 

escola; - Áreas das figuras; - Ângulos; - Porque na planta da escola usa cm e na construção 

usa metros; - As paredes formam ângulos de que tipo? - As linhas na planta da escola 

representam retas de que tipo? 

 

          Resolver os problemas e desenvolver os conteúdos matemáticos que se relacionam 

com o tema sugerido pelos alunos. 

 

          Explorar matematicamente a planta baixa da Escola Estadual Napoleão Reis, 

apresentada durante a etapa da pesquisa exploratória.  

 

 

1) Ao analisar a planta baixa de nossa escola, vocês podem observar que a sala onde 

estudam, está representada como sala 7, e possui o seguinte formato e medidas: 

 

                                              

                             

                                                                    5,04m 

                                                                                                  Espessura da parede: 15 cm 

                                           7,35m 

 

Levando em consideração os dados apresentados acima, calcule: 

a) O perímetro útil dessa sala. 

 

 

b) O perímetro total dessa sala. 
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c) A relação entre o perímetro útil e o perímetro total. 

 

 

 

 

 

 

d) A área útil dessa sala. 

 

 

 

 

e) A área total dessa sala. 

 

 

 

 

f) A relação entre a área útil e a área total 

 

 

 

 

 

 

2) Na planta baixa percebemos frequentemente a presença de alguns ângulos. Quais são 

esses ângulos e qual é o valor de suas medidas?  
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3) Vocês repararam que as linhas que formam a planta da escola são retas? Que tipo de 

retas encontramos nessa planta? Qual é a definição de cada uma delas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Afigura geométrica mais encontrada na planta de nossa escola é o retângulo. Desenhe 

essa figura e expresse a fórmula para o cálculo de sua área. 

 

 

 

 

 

 

5) A partir da fórmula da área do retângulo procurem obter as expressões que representam: 

a) A área do triângulo. 

 

 

 

 

 

 

 

b) A área do quadrado. 

 

 

 

 

c) A área do paralelogramo. 
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d) A área do trapézio. 

 

 

 

 

 

 

 

6) Suponham que vocês fossem o pedreiro responsável para trocar o piso da sala onde 

estudam. Quantos metros de cerâmica seriam suficientes para trocar esse piso? 
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ATIVIDADE 3 

 

Grupo:    Alunos: 

 

Objetivos: 

         Levar os alunos, utilizando possíveis conteúdos matemáticos, a responderem algumas 

questões/situações-problema apresentadas sobre o tema ESCOLA ESTADUAL 

NAPOLEÃO REIS, dentre as quais: - As paredes da escola formam ângulos de que tipo? - 

Porque na planta da escola usa cm e na construção usa metros? 

- Ângulos. - Quais ângulos são formados pelas paredes de nossa escola? - Quais as figuras 

que são formadas na planta da escola?  

 

          Verificar se os alunos conseguiram fazer uma relação do projeto com os conteúdos 

matemáticos e se eles conseguiram assimilar esses conteúdos; 

 

         Resolver os problemas e desenvolverem os conteúdos matemáticos que se relacionam 

com o tema escolhido pelos alunos. 

 

 Anteriormente vocês levantaram algumas questões/situações-problema relacionadas 

ao tema ESCOLA ESTADUAL NAPOLEÃO REIS. Procuraremos respondê-las, 

utilizando os conteúdos matemáticos como ferramentas desenvolva as atividades abaixo:  

 

 

1) O retângulo é um quadrilátero que possui propriedades que lhe são peculiares. Discuta 

entre vocês, desenhe-o e enumere as principais propriedades desse quadrilátero. 

 

 

 

 

 

2) Sabe-se que o metro é unidade padrão de medida de comprimento. Mas, além dele 

existem os múltiplos e submúltiplos. Observamos, também, que existem outras medidas 
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convencionais que servem para medir o comprimento. Dê o valor de cada uma dessas 

medidas e a faça a conversão nas unidades de medida abaixo: 

 

Outras unidades de 

medidas 

Valor Km m Mm 

1 polegada     

1 braça     

1 légua     

1 milha     

1 pé     

1 jarda     

 

 

3) Outro quadrilátero bastante conhecido é o quadrado. Ele também tem suas propriedades 

que o caracteriza. Desenhe-o e relate essas propriedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Será que todo retângulo é um quadrado? Justifique 
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5) Ao analisarmos as propriedades do quadrado podemos concluir que todo quadrado é um 

retângulo? Justifique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Existe diferença de um retângulo em relação a um quadrado? Se sim, qual (quais) é 

(são) essa(s) diferença(s)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Em séries anteriores vocês já devem ter percebido que pode-se transformar uma unidade 

de comprimento em outra. E para que isso aconteça, julga-se necessário deslocar a vírgula 

para a direita ou para a esquerda. Transforme as unidades de medida, abaixo, em metros:  

0,05km     72,3 mm 

    

2,4dm      2,4 jardas 

 

7,458hm     9,8dam 

   

0,4milhas     32polegadas 
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8) A unidade de medida padrão da área é o metro quadrado. Mas, além dessa existem os 

múltiplos, os submúltiplos e outras unidades de medidas convencionais. Transforme as 

unidades de medida, abaixo, em metros quadrados: 

4,58km
2
     9,8dam

2 

   

74,3m
2
      841,3cm

2 

 

2,4 hectares     12,4 alqueires  

 

756,3mm
2
     2,4dm

2
 

 

9) Os triângulos são figuras geométricas muito utilizadas no nosso dia a dia. Converse 

entre vocês e enumere: 

a) Quais as principais propriedades dos triângulos? 

 

 

 

 

 

 

b) Quais as classificações dos triângulos de acordo com os lados? 

 

 

 

 

 

 

c) Quais as classificações dos triângulos de acordo com os ângulos? 

 

 

 

 

 

9) Quais são os elementos que caracterizam os triângulos? Definam cada um deles. 
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10) É muito comum escutar os pedreiros dizendo que “as paredes estão no prumo” ou “as 

salas de aula estão no esquadro”. Matematicamente, o que isso quer dizer? 
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ATIVIDADE 4 

 

Grupo:    Alunos: 

 

Objetivos:  

         Utilizar os possíveis conteúdos matemáticos que possa resolver as seguintes 

questões/situações-problemas apresentadas sobre o tema ESCOLA ESTADUAL 

NAPOLEÃO REIS: - Se eu quero achar a distância de um canto a outro da sala, qual a 

conta eu faço? – Se eu não sei o tamanho de uma parede eu posso chamá-lo de x? – Como 

eu acho a área e o perímetro de um cômodo que não sei as medidas? Posso representar por 

x? 

 

         Resolver os problemas e desenvolverem os conteúdos matemáticos que se relacionam 

com o tema escolhido pelos alunos. 

 

1) Os alunos do 9º ano mediram a sala de aula onde estudam e constataram que ela possui 

as dimensões iguais a 6m e 8m. Bateu uma curiosidade em um desses alunos de saber 

quanto medirá a diagonal dessa sala, sem o uso da trena. Seja solidário e ajude esse aluno a 

matar sua curiosidade. 

 

 

 

 

 

2) Um ponto de diversão muito freqüentado pelos alunos da Escola Estadual “Napoleão 

Reis” é uma quadra de futsal cujo comprimento é o dobro da largura. Calcule as dimensões 

dessa quadra, sabendo que o perímetro é igual a 120 metros. 

 

 

 

 

3) Desejando deixar nossa escola mais atraente e ecológica, em uma área livre na frente 

dela planeja-se construir um jardim com o formato de um triângulo retângulo. O lado 

maior medirá 15m e o outro medirá 12m. Qual será o perímetro desse jardim? 
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4) A Escola Estadual “Napoleão Reis” tem suas salas construídas em dois pavilhões. Entre 

esse dois pavilhões existe um pátio representado pela figura: 

                                                                                                        A 

                            /////////////////////////////////////////////////////////////// 

                           /////////////////////////////////////////////////////////                     x 

                                                                               B            4 

                                                             4x             

a) Represente por y a área hachurada e escreva a fórmula que exprime y em função de x. 

 

 

 

 

b) Por essa função, qual é o valor de y correspondente a x = 10,40m. 

 

 

 

 

c) Se x fosse igual a 3 metros, qual seria a distância de A a B? 

 

 

5) Um pedreiro está tendo dificuldades para entender as medidas da cozinha da EENR, 

cujo formato é retangular, pois elas estão expressas algebricamente. Sabe-se que uma 

medida é o dobro da outra e que o perímetro é igual a 12m. Ajude o pedreiro a encontrar as 

medidas desse banheiro e sua área útil. 
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6) Vimos que, de acordo com a história da Escola Estadual “Napoleão Reis” é comum a 

realização de várias festas e reuniões. Para isso julga-se necessária a construção de um 

salão retangular que possuirá a medida de seu lado maior igual ao triplo do lado menor, 

com uma área total 432 m². Quanto deverá medir os lados desse salão? 

 

 

 

 

 

 

 

7) Um empresário, amigo da escola, queria construir um salão de reuniões para a Escola 

Estadual “Napoleão Reis”. Já tinha uma planta baixa desse salão. Ao apresentá-la ao 

diretor, este ficou muito satisfeito mas estava achando a área um pouco pequena. Pediu 

para aumentar igualmente os lados deste salão retangular de 9m por 12 m, para que a área 

do novo salão seja 270m². Determine o valor do aumento dos lados. 

 

 

 

 

 

8) Para aumentar a área de lazer dos alunos, o diretor resolveu construir um balanço 

conforme indicado na figura abaixo: 
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A altura máxima a que pode subir cada um dos amigos é de 60 cm. Qual o comprimento do 

balanço? 

 

 

 

 

9) A hipotenusa de um triângulo retângulo tem 25cm. Determinar as medidas dos catetos 

desse triângulo sabendo que um deles mede 5 cm a mais que o outro. 

 

 

 

 

 

10) Existem cômodos da Escola Estadual “Napoleão Reis” cuja medida de comprimento é 

o dobro da medida da largura mais seis unidades.  

a) Escreva uma fórmula que expresse o perímetro em função da largura desse cômodo. 

 

 

 

b) Qual o perímetro desse cômodo se a largura medir 5m? 

 

 

 

c) Escreva uma fórmula que expresse a área em função da largura desse cômodo. 

 

 

d) Qual seria a área desse cômodo se a largura medir 5m? 
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