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RESUMO 

Este trabalho de pesquisa considera a Modelagem Matemática como ambiente de 
aprendizagem, ao abordar o tema função na perspectiva da Educação Matemática Crítica com 
o auxílio de tecnologias informáticas. Investigaram-se contribuições da Modelagem 
Matemática a partir de temas da Educação Matemática Crítica, contribuições da Modelagem 
Matemática para a abordagem de conceitos matemáticos, em especial para a abordagem do 
conceito de função, e contribuições da utilização das Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC). A metodologia de pesquisa utilizada foi a qualitativa. Os sujeitos da 
pesquisa foram os alunos da primeira série do Ensino Técnico Integrado de um Instituto 
Federal. Foram utilizados como instrumentos de coleta de dados: textos escritos feitos em sala 
e no Google Docs., notas de campo, questionários aplicados aos alunos, gravações de áudio e 
vídeo e observações de atividades realizadas em sala de aula. O apoio teórico foi a 
Modelagem Matemática, na perspectiva da Educação Matemática Crítica, e as TIC. As 
atividades foram realizadas em sala de aula, no auditório e no Laboratório de Informática e 
estão descritas em etapas.  Os dados coletados mostraram contribuições da Modelagem 
Matemática a partir de temas para a Educação Matemática Crítica, contribuições para a 
abordagem de conteúdo matemático, em especial do conceito de função e contribuições das 
TIC para o desenvolvimento do ambiente de aprendizagem com Modelagem Matemática. 
Pela análise dos resultados, vê-se que a proposta preparou os alunos para entender o papel da 
Matemática, em especial o conceito de função, o que os habilita a participar no entendimento 
e na transformação de sua sociedade.    

 

Palavras-chave: Modelagem Matemática, Educação Matemática Crítica, Ensino de Funções, 
Tecnologias da Informação e Comunicação. 
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ABSTRACT 

This research considers the Mathematical Modeling as a learning environment, when 
discussing the content Function in the perspective of Critical Mathematics Education with the 
of computer technology. We investigate contributions of Mathematical Modeling topics from 
Critical Mathematics Education, Mathematical Modeling of contributions to the approach of 
mathematical concepts, in particular to approach the concept of function, and contributions of 
the use of Information Technology and Communication (ICT). The research methodology 
used was qualitative. The population was composed by students of the first grade of Technical 
Education of an Integrated Federal Institute. The data collection instruments of used were: 
students written texts in both the classroom and Google Docs., field notes, interviews with the 
students, audio and video recordings and observations of activities in classroom. The 
theoretical framework was Mathematical Modeling in the perspective of Critical Mathematics 
Education, and ICT. The activities were carried out in the classroom, the auditorium and the 
Computer Laboratory and are described in stages. The data collected showed contributions 
from Mathematical Modeling of themes for Critical Mathematics Education, contributions to 
the approach of mathematical content, in particular the concept of function and contribution 
of ICT to the development of the learning environment with Mathematical Modeling. By 
analyzing the results, we see that the proposal prepared students to understand the role of 
mathematics, in particular the concept of function, which enables them to participate in 
understanding and transforming their society. 

 

Keywords: Mathematical Modeling, Critical Mathematics Education, Teaching Functions, 
Information Technology and Communication. 
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INTRODUÇÃO 

“Seria uma atitude muito ingênua esperar que as classes 

dominantes desenvolvessem uma forma de educação que 

permitisse às classes dominadas perceberem as injustiças 

sociais de forma crítica.”  

(PAULO FREIRE) 

 Para melhor compreensão dos motivos de realização desta pesquisa, apresento um 

pouco da minha formação e experiência profissional e aspectos relevantes que suscitaram a 

escolha deste tema.    

A Modelagem Matemática, segundo concepção voltada para a Educação Matemática 

Crítica e suas possibilidades como ambiente de aprendizagem da Matemática, é o fio condutor 

deste trabalho, que também aborda as relações entre tecnologia, modelagem e trabalho com 

conteúdo matemático, mais especificamente como possibilidade de construção e análise de 

modelos que possibilitem a abordagem do tema função, em ambiente informatizado, no 

Ensino Médio.  Acredita-se que esta abordagem se constitui numa ferramenta que auxilia 

alunos a resolver, entender melhor e se posicionar criticamente diante de problemas e 

obstáculos advindos da vivência, na escola e fora dela. 

TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

Ao iniciar este texto, apresento, de forma reflexiva, a trajetória que percorri, passando 

por experiências escolares vivenciadas na Licenciatura e no Bacharelado em Matemática1, na 

Especialização2 e também no Programa de Mestrado em Educação Matemática3. O 

envolvimento com a sala de aula, como professor de Matemática na rede pública estadual4 e 

atualmente na rede federal5, assim como os primeiros contatos com a Modelagem Matemática 

e com a Informática na Educação também são abordados. Neste contexto, apresento os 

motivos que me levaram a realizar uma pesquisa voltada para a sala de aula de Matemática.    

Iniciei a trajetória como professor ainda na Graduação, atuando como estagiário em 

uma escola de Ensino Fundamental, na própria Universidade. Ao acompanhar as aulas do 

                                                 
1 Licenciatura e Bacharelado em Matemática, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ, 
Seropédica RJ. 
2 Especialização em Análise Matemática, pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Belo Horizonte 
MG. 
3 Mestrado Profissional em Educação Matemática, pela Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP, Ouro Preto 
MG. 
4 Escola Estadual Professora Heroína Torres, Coluna MG. 
5 Instituto Federal Minas Gerais – IFMG, Campus Ouro Preto, Ouro Preto MG. 
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professor regente e auxiliá-lo junto aos alunos, discutindo e resolvendo problemas e, em 

alguns momentos, assumindo a regência da turma, senti a necessidade de ampliar meus 

conhecimentos, tanto em questões relacionadas à Matemática escolar quanto em minha 

formação profissional. Essa primeira experiência serviu de incentivo para eu me interessar em 

descobrir mais sobre a Matemática e concomitantemente procurar novas formas para ensiná-

la. Após o término da Graduação, ingressei no Mestrado em Matemática da UFMG. Depois 

de muito esforço e estudo, percebi que tal empreitada não era aquilo por que ansiava naquele 

momento: queria pesquisar temas relacionados à sala de aula, à prática docente e me sentia 

angustiado. Assim, por decisão própria, interrompi o Mestrado. Contudo o aprendizado 

adquirido nesse período me proporcionou mais conhecimento na área. 

Em 1998, fui aprovado em um concurso público e trabalhei, por doze anos, como 

professor de Matemática do Ensino Fundamental e Médio da rede estadual, em Coluna, 

pequena cidade do interior de Minas Gerais. Nesse período, foram várias as dificuldades 

inquietações e angústias enfrentadas, mas também vivenciei alegrias e encontrei satisfação 

profissional, pois, apesar dos contratempos, sempre tive muito prazer em ser professor.  

A experiência de trabalho na rede pública estadual de Minas Gerais me fez refletir 

sobre minha prática docente e despertou o desejo de desenvolver um trabalho diferenciado 

para o ensino de Matemática. Percebi que os alunos, sob vários aspectos, apresentavam 

grande dificuldade na aprendizagem da Matemática, não compreendendo sua importância no 

quotidiano. Eram vistos e tratados como receptores de conhecimentos matemáticos, por 

transmissão oral ou escrita. Em algumas situações, o conhecimento era adquirido pela 

descoberta guiada em assuntos considerados importantes. Ficava evidenciada a postura 

tradicional adotada em sala de aula, no sentido de reproduzir um conhecimento matemático 

consolidado e maneiras diferenciadas e dinâmicas de ensiná-lo. A valorização da 

memorização e de técnicas de resolução de exercícios, visando a cumprir o programa, e o 

conteúdo dos livros didáticos provocavam questionamentos e angústias nos alunos e em mim 

também. Eles sempre perguntavam: “Para que serve este conceito da Matemática?”, “Para que 

aprender isto?”, “Onde vou usar?”. Pensavam que a Matemática era um apanhado de regras e 

fórmulas que só se prestava para que pudessem ser aprovados em concursos ou no vestibular.  

É importante salientar sobre a Matemática do Ensino Médio:  

a relação desproporcional entre a quantidade de conteúdo programático e o tempo 
hábil para desenvolvê-lo fomenta uma prática docente para o ensino da Matemática, 
em que o professor esforça-se para transmitir ao aluno todo o conteúdo de forma 
pronta, acabada e acelerada, elevando, para o primeiro plano da ação docente, o 
conteúdo, e rebaixando para o segundo, a aprendizagem. (CHAVES, 2005, p.11).  
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Essa afirmativa corrobora as evidências de que cumprir conteúdo é uma preocupação 

de toda comunidade escolar. No entanto percebi que o ensino da Matemática deveria ir além 

de reprodução, memorização e treinamento dos exercícios contidos nos livros didáticos. 

Concordando com Franchi (1993, p.1), acredito que o “objetivo principal da educação escolar 

é habilitar o estudante para uma participação crítica e ativa na sociedade em que vive”. Assim, 

empreendi uma busca de perspectivas metodológicas diferenciadas que contribuíssem com o 

desenvolvimento da capacidade de pensar e questionar dos estudantes e que também 

dinamizem o ambiente das aulas de Matemática.   

A despeito da minha crença, notei, durante as aulas, situações em que os alunos não 

conseguiam estabelecer conexões entre fenômenos e conceitos matemáticos. Por exemplo, 

com relação às funções polinomiais, por mais simples que fossem, os alunos não as 

identificavam e muito menos conseguiam analisar seus gráficos.  

Focando na melhoria da prática docente, várias indagações me inquietaram. Por 

exemplo: Como trabalhar conceitos matemáticos de modo a possibilitar a aprendizagem e a 

aplicação na vida profissional, ajudando a promover o progresso da sociedade? Até que ponto 

o ensino de funções em Matemática se constitui como ferramenta que contribui para outras 

disciplinas ou para interpretação e análise do mundo real? Que aspectos e formas são 

abordados no estudo de funções e aplicações matemáticas pelo livro didático e pelos 

professores? Qual deveria ser minha postura como professor de Matemática de uma escola 

pública, diante do ensino de funções, para atender às exigências escolares? 

Diante de tantos questionamentos e inquietações, tentei trabalhar com alguns projetos 

interdisciplinares além de participar de atividades de formação continuada do governo 

estadual. Entretanto, apesar de serem benéficas tais iniciativas, minhas expectativas não foram 

atendidas e continuava a angústia em relação a uma nova postura a ser adotada nas aulas de 

Matemática, que contribuísse de forma mais efetiva para solução da problemática 

apresentada.  

A necessidade de cursar a Pós-Graduação como forma de ampliar conhecimentos e 

oferecer subsídios para uma investigação tornou-se imperativa, mesmo sabendo que teria que 

mudar de cidade. A mudança aconteceu ao final de 2009, quando fui aprovado em um 

concurso público na rede federal, para trabalhar em Ouro Preto. A partir de então, procurei 

informações sobre o Programa de Mestrado Profissional em Educação Matemática da UFOP e 

vislumbrei a possibilidade de pleitear uma vaga. Porém, apesar de ter anos de experiência 

docente, estava desatualizado quanto às tendências da Educação Matemática e tive que buscar 

aportes teóricos para ter êxito na nova empreitada. Assim, matriculei-me como aluno especial 
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no Mestrado em Educação Matemática, na disciplina eletiva Modelos e Modelagem 

Matemática6, e posteriormente ingressei, como aluno regular, no Programa.  

Vale dizer que o que motivou a escolha da disciplina eletiva foi um projeto de 

iniciação científica7 em Modelagem Matemática, porém na perspectiva da Matemática 

Aplicada, com foco na construção de modelos, executado na Graduação. Naquele momento 

acreditava que a aplicação da Matemática proporcionada pela Modelagem seria uma excelente 

alternativa de ensino.  

De fato, ao cursar a disciplina eletiva e ter contato com outros estudantes, professores 

e pesquisadores do programa, pude perceber o uso de estratégias diversificadas no ensino de 

Matemática (ALVES, 2010; MELLILO, 2011; OLIVEIRA, 2012; FONSECA, 2012), 

decidindo fazer o mesmo. Para tanto, resolvi investigar as dificuldades apresentadas pelos 

alunos no aprendizado de funções, como tentativa de colaborar para melhoria do ensino, 

visando a uma formação cidadã.  

Resolvi ensinar Matemática pelo viés da Modelagem numa perspectiva sociocrítica, 

em ambientes informatizados. 

A Modelagem Matemática apresentou-se como uma maneira de contextualizar os 

conceitos matemáticos, possibilitando interpretação e ação na realidade (D’AMBROSIO, 

1986). Por outro lado, as tecnologias de informação e comunicação configuravam-se como 

recursos interessantes para as atividades de Modelagem, possibilitando a exploração de 

conceitos matemáticos (FRANCHI, 2002, 2007; ARAÚJO, 2002, 2006, 2007, 2009; 

MALHEIROS, 2004). Essas abordagens me incentivaram a tentar estruturar uma proposta 

pedagógica para o ensino de Matemática na Educação Básica. Vale, pois, destacar o seguinte:     

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 programático, o professor oferece ao aluno a 
oportunidade de conviver com um conteúdo vivo, prático, útil e com bastante 
significado. (JACOBINI, 2004, p. 22). 

A elaboração e implementação da proposta bem como a análise dos resultados obtidos 

constituem, pois, objeto desta pesquisa de Mestrado. Assim, a questão que orienta a condução 

das atividades da pesquisa é:  

                                                 
6 Modelos e Modelagem Matemática – Carga Horária 60 horas 
7 Projeto de Modelagem Matemática – SASPA: Sistema Água, Solo, Planta e Ar – Iniciação Científica – CNPq – 
UFRRJ. 
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Que contribuições uma proposta pedagógica baseada na Modelagem Matemática e no 

uso de ambientes informatizados pode trazer para abordagem do conceito de função na 

perspectiva da Educação Matemática Crítica? 

Essa questão balizou a escolha dos procedimentos adotados, da metodologia de 

pesquisa a ser utilizada e dos instrumentos de coleta de dados. 

SOBRE OS APORTES TEÓRICOS ESCOLHIDOS    

Esta pesquisa se respalda principalmente na Modelagem Matemática, na Educação 

Matemática Crítica, nas Tecnologias de Informação e Comunicação e no ensino de Funções. 

A busca de uma postura crítica na vida e na educação sempre norteou minhas ações. Sempre 

fui e ainda sou muito preocupado com problemas que assolam a sociedade. Na minha 

adolescência, eram atribuídos pelos políticos e pela mídia à falta de recursos e creditados à 

dívida externa, à inflação alta e a outros problemas econômicos e sociais próprios de um país 

de terceiro mundo. Por ter nascido na década de 70, presenciei, deles participando e refletindo 

sobre eles, momentos históricos importantes, como o fim do regime militar, o movimento dos 

“caras pintadas” 8, o Plano Real e o controle da inflação9 e as privatizações. Mais 

recentemente, o PAC10, o mensalão11, as catástrofes climáticas provocadas pelas chuvas 

(enchentes, deslizamento de encostas, interrupção de estradas, etc.), secas (falta de água, 

queimadas, poluição, etc.), a crise econômica mundial e vários outros.  

Alguns dos problemas apontados são enfrentados também por outros países, que 

muitas vezes estão mais preparados para solucioná-los. No Brasil, eles se repetem tanto que 

até passam despercebidos da população, que os ignora e não cobra soluções. Entretanto se 

                                                 
8 “Caras pintadas” foi um movimento estudantil que teve início da década de 90, o movimento consistiu em 
multidões de jovens, adolescentes em sua maioria, que saíram às ruas de todo o país com os rostos pintados em 
protesto devido aos acontecimentos dramáticos que vinham abalando o governo do então presidente Fernando 
Collor de Mello. (por Emerson Santiago, site InforEscola, disponível em http://www.infoescola.com/historia-do-
brasil/caras-pintadas/ - acessado em27/03/2011). 
9 Plano Real foi o programa brasileiro de estabilização econômica lançado em 1994, é considerado o mais bem-
sucedido de todos os planos lançados nos últimos anos para combater casos de inflação crônica. (Disponível em 
http://www.fazenda.gov.br/portugues/real/planreal.asp - acessado em 27/03/2011) 
10 Programa de Aceleração do Crescimento, lançado em 28 de Janeiro de 2007, é um programa do governo 
federal brasileiro que engloba um conjunto de políticas econômicas, planejadas para os quatro anos seguintes, e 
que tem como objetivo acelerar o crescimento econômico do Brasil (Disponível em 
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/noticias/pac/070122_PAC_medidas_institucionais.
pdf - acessado em 27/03/2011) 
11 “Mensalão” Assim ficou conhecido e popularizado o esquema de compra de votos de parlamentares, 
deflagrado no primeiro mandato do governo de Luís Inácio Lula da Silva (PT – Partido dos Trabalhadores). (por 
Lidiane Duarte, site InforEscola, disponível em http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/caras-pintadas/ - 
acessado em 27/03/2011). 
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verifica preocupação com o crescimento econômico e com índices que apontam melhorias. 

Mas também existem índices que evidenciam muitas desigualdades sociais.  

A educação tem sido apontada como solução, tanto nos discursos políticos quanto nos 

do setor industrial, onde falta mão de obra qualificada. Como educador, também acredito que 

esse é o caminho. Mas acredito também que o caminho não é uma educação alienadora, no 

sentido de disciplinar, de adestrar, de robotizar, de preparar as massas para fabricar e 

consumir. A educação precisa assumir seu papel de libertação. De acordo com as ideias de 

Freire (2003, p. 41), as tarefas mais importantes, na prática educativa crítica, consistem na 

educação para decisão e responsabilidade social e política e em formas de assegurar condições 

para que os educandos, em suas relações com o professor e entre si, iniciem um processo de 

assumir-se “[...] como ser social e histórico, como pensante, comunicante, criador, realizador 

de sonhos, [...]”. 

O que me motiva, pois, como educador é acreditar que o papel da educação, em 

especial o papel da Educação Matemática, é muito mais que formalização de conceitos e 

resolução de problemas. Segundo Skovsmose (2001), o papel está relacionado com posturas 

democráticas, com posicionamentos críticos e reflexões sobre a razão e a finalidade do ensino 

da Matemática.  

A Matemática tem papel importante na formação cidadã, sendo usada para formar 

opinião e ditar regras e justificar ou validar problemas de ordem econômica, política e social. 

Afirma Araújo (2007, p.26): 

[…] é utilizada na apresentação de decisões políticas, por exemplo, de uma maneira 
tal que sugira que a decisão tomada aponta o melhor caminho a ser seguido, sem 
deixar margens para contra-argumentações, o que caracteriza seu uso como 
linguagem de poder. Ou seja, a Matemática participa na estrutura do debate político, 
o que explicita sua dimensão política na sociedade. Assim sendo, aqueles que não 
têm acesso a Matemática estão sujeitos ao controle e às vontades daqueles que o têm 
e que detêm o poder autoritário na sociedade, já que a impossibilidade de acesso 
significa não participar do complexo debate político, sustentado por essa ciência. 
Como consequência, podem-se reforçar as desigualdades sociais, o racismo, as 
discriminações socioeconômicas, etc. (ARAÚJO, 2007, p. 26). 

Mas, por que, nas salas de aulas, a Matemática se mantém neutra, com exemplos e 

aplicações em contextos que fogem da realidade que é vivenciada fora da escola? A quem 

interessa que a Matemática seja ensinada de forma desarticulada dos problemas que a 

sociedade enfrenta?  

Para Skovsmose (2001), a educação tem de desempenhar um papel ativo na 

identificação e no combate às disparidades sociais, que no Brasil são grandes. Não se imagina 

que uma sociedade melhore no aspecto social e no econômico com uma população que não 
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questiona, que não conhece e não cobra seus direitos, que se mantém passiva diante dos  

problemas que vive.     

Esse tipo de argumento é apresentado por Jacobini e Wodewotzki (2006), que 

enfatizam:  

Educação Matemática tem a ver com posturas democráticas, com posicionamentos 
críticos, com reflexões sobre a razão e a finalidade do ensino de Matemática, com 
constantes diálogos, democracia, cidadania e ausência de estruturas de poder e de 
preconceitos. (JACOBINI; WODEWOTZKI, 2006, p. 5). 

Concordando com as ideias desses autores, acredito que a Educação Matemática pode 

e deve colaborar para a formação de estudantes mais conscientes de seu papel político e 

social, conhecedores dos problemas que afligem a sociedade, que busquem melhorar o país e 

consequentemente a qualidade de vida da população. 

Para Araújo (2009), pode haver, dependendo da perspectiva adotada, fortes relações 

entre Educação Matemática Crítica e Modelagem Matemática, assim justificadas: 

por trabalhar com temas escolhidos pelos estudantes, de acordo com seus interesses, 
leva em conta a cultura desses estudantes [...] e essa cultura não se encontra isolada, 
mas sim, inserida em, e em constante relação com, a sociedade, na qual a 
matemática (acadêmica) exerce seu poder (ARAUJO, 2009, p.61). 

Sendo assim, vislumbro na Modelagem Matemática uma possilidade de mudança da 

prática docente. Apesar de sempre trazer para a sala de aula questões políticas, econômicas, 

sociais e ambientais, nem sempre consegui relacioná-las com a Matemática escolar. O 

tratamento dispensado a essa disciplina se restringia ao que Skovsmose (2000) classifica 

como semirrealidade, ou seja, aquela que faz referência a situações fictícias apresentadas nos 

livros didáticos, mas não representa a realidade dos alunos. Como professor, tinha a sensação 

de estar ensinando um conteúdo em cuja eficácia não acreditava. Melhor dizendo: não 

acreditava na eficácia da maneira como o conteúdo estava sendo trabalhado. Assim quando 

me deparei com a Modelagem Matemática na disciplina cursada no Mestrado, não tive mais 

dúvidas, sabia que aquele era o caminho que precisava percorrer.   

De acordo com Ferreira et al (2011), o interesse pela Modelagem Matemática, no 

campo da Educação Matemática, tem crescido e ganhado visibilidade, sendo objeto de estudo 

de muitos pesquisadores. Tem sido aplicada por muitos professores que a utilizam para se 

reportar a situações do dia a dia ou a outras ciências nas aulas de Matemática, na Educação 

Básica e na Superior (BARBOSA et al, 2007). 

Segundo Franchi (2007, p.181), a utilização da Modelagem nas aulas pode contribuir 

significativamente para a aprendizagem da Matemática: “além da motivação que os assuntos 

abordados podem gerar, o aluno pode ver as diferentes facetas da Matemática de forma 
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contextualizada, percebendo sua importância”. Outros pesquisadores também defendem a 

proposta, como é o caso de Brito e Almeida (2005). Segundo eles, diversos estudos têm 

apontado a possibilidade de se utilizar a Modelagem Matemática como uma estratégia de 

ensino e aprendizagem da Matemática, visando a relacionar conteúdos escolares com a 

realidade.   

Existem diversas concepções e perspectivas de Modelagem Matemática na Educação 

Matemática (KAISER; SRIRAMAN, 2006). Nesta pesquisa, busquei trazer para a sala de aula 

questões relacionadas a problemas do cotidiano dos estudantes, com o objetivo de promover a 

Educação Matemática Crítica. Assim, foram identificados aspectos da perspectiva sociocrítica 

da Modelagem. Por outro lado, foi identificada também a perspectiva educacional da 

Modelagem Matemática. Como referenciais sobre Modelagem na Educação Matemática 

citam-se Araújo (2002), Barbosa (2001) e Jacobini (2004). De acordo com Barbosa (2001) as 

atividades que abordam uma perspectiva de Educação Matemática Crítica buscam abranger o 

conhecimento de Matemática e de Modelagem e a reflexão, dando ênfase à Matemática como 

um instrumento de questionamento das situações sociais. 

 Araújo (2002) faz esta apresentação da Modelagem Matemática na Educação 

Matemática, na perspectiva sociocrítica: 

Uma abordagem, por meio da Matemática, de um problema não-matemático da 
realidade, ou de uma situação não-matemática da realidade, escolhidas pelos alunos 
reunidos em grupos, de tal forma que as questões da Educação Matemática Crítica 
embasem o trabalho. (2002, p. 39).  

A autora ressalta também a possibilidade de proporcionar aos estudantes atuação 

crítica na sociedade por meio da Matemática, o que pode trazer contribuições para construção 

da cidadania.  

D’Ambrósio (1993) cita as habilidades de modelar um problema em linguagem 

matemática, de analisar dados, de questionar, de conjecturar, de levantar hipóteses, de testá-

las e de justificar as conclusões obtidas como habilidades requeridas no século XXI. Para 

Skovsmose (2001), é preciso desenvolver uma competência crítica geral que possa 

efetivamente contribuir com o desenvolvimento social e tecnológico. Concordo com esses 

autores e considero que a busca de soluções de problemas do cotidiano de nada vale sem 

reflexão. 

O foco desta pesquisa é o processo reflexivo que envolve a busca de soluções, 

principalmente nas discussões oriundas das interações entre os participantes e não apenas a 

constatação de modelos que apresentam soluções através da Matemática. Com essa postura, 
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acredita-se que a visão dos alunos é ampliada e são dadas condições que possibilitam uma 

mudança social. Neste sentido a análise crítica é de suma importância. Portanto é importante o 

que diz Burak (2010): 

A análise crítica da(s) solução(ões) é uma atividade que favorece o desenvolvimento 
do pensamento crítico e a argumentação lógica, discutindo, também, a coerência da 
solução do(s) problema(s) às situações da realidade estudada. É um momento 
importante para a discussão de aspectos relacionados à Matemática, à Sociedade, à 
Cultura, à Economia, à Política, dentre outros. (2010, p.24).  

A Modelagem Matemática, no ensino de Matemática e também na formação cidadã 

dos alunos, merece destaque. Mas é importante salientar o que Jacobini e Wodewotzki (2006, 

p.3), enxergam na “ação de ensinar e de aprender como sendo apenas uma das possibilidades 

oferecidas pela modelagem”. Os autores enfatizam que é preciso ter cuidado “ao restringir a 

ela suas pretensões pedagógicas, pois assim, o professor mantém seu olhar exclusivamente na 

matemática”. Alegam que é preciso “considerar outras oportunidades tanto para o crescimento 

intelectual do estudante como para a sua formação crítica enquanto cidadão presente em uma 

sociedade altamente tecnológica, globalizada e com forte presença da matemática”.     

 O interesse pelas TIC surgiu da necessidade do uso de ferramentas no ambiente de 

aprendizagem gerado pela Modelagem Matemática, que, pela dinâmica em sala de aula, faz 

com que o aluno tenha interesse pela pesquisa, pela busca, pela troca e pelo compartilhamento 

de informações. Devem ser considerados, pois, trabalhos de Araújo (2002), Franchi (2002), 

Diniz (2007). Segundo Araujo (2002, p. 43), há “uma certa harmonia na parceria entre 

Modelagem Matemática e tecnologias informáticas”. 

Diniz e Borba (2006, p.4), com base em Borba e Villareal (2005), discutem quatro 

perspectivas quanto ao uso das TIC na Educação Matemática: tutorial, que configura a 

interatividade com os seres humanos; motivação, que configura a motivação e criatividade 

proporcionadas pelas tecnologias aos alunos; epistemológica, que configura as tecnologias 

como auxilio à reorganização do pensamento, num coletivo de humanos e mídias na produção 

do conhecimento e a formação cidadã, que mostra como as aulas de Matemática podem ser 

espaços de discussão de temas do cotidiano, além de se relacionar com a democratização e 

alfabetização tecnológica. De acordo com esses autores, “as mídias são co-participes na 

produção de conhecimento e, interagem e modificam a estratégia pedagógica, denominada 

modelagem, que é utilizada por estudantes e professores dentro e fora de sala” (DINIZ; 

BORBA, 2012, p.169). 

Em relação aos ambientes que abordam tanto Modelagem Matemática quanto 

tecnologias, Franchi (2007) afirma que muitas dificuldades foram superadas pela facilidade de 
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coleta e tratamento de dados e pela manipulação e pela utilização de softwares e da Internet. 

Para tratar do uso das TIC nos trabalhos de Modelagem Matemática referenciamo-nos em 

Borba e Penteado (2001), Borba e Villareal (2005), Franchi (2002, 2007), Araújo (2002) e 

Diniz (2007).  

Novo enfoque nos estudos sobre tecnologias na Educação tem sido o uso da Web 2.0 

(BARROSO; COUTINHO, 2009, COUTINHO; JUNIOR, 2007, SERAFIM et al, 2008). A 

Web 2.0 é um meio de utilização da rede global de forma colaborativa, ou seja, a internet é 

construída pelo usuário, compartilhando o conhecimento de forma coletiva e descentralizada 

de autoridade, com liberdade de utilizar e reeditar. Segundo Barroso e Coutinho (2009, p.11), 

a Web 2.0 “[...] permite que os utilizadores tenham um papel mais ativo e crítico na 

construção de uma Web eminentemente social”. 

É importante salientar que a tecnologia utilizada neste trabalho não se deu apenas pelo 

uso de softwares matemáticos, como comumente se vê em relatos de trabalhos de Modelagem 

Matemática na Educação Matemática. Foram utilizadas a internet e a ferramenta Google 

Docs. da Web 2.0 nos ambientes de aprendizagem do projeto. O Google Docs. é uma 

tecnologia Wiki, ou seja, uma coleção de páginas interligadas, sendo que cada uma delas pode 

ser visitada e editada por qualquer pessoa.  

Segundo Barroso e Coutinho (2009), a Web 2.0 prima pela facilidade na publicação e 

pela rapidez no armazenamento de textos e ficheiros, ou seja, caracteriza-se como um 

ambiente social acessível a todos, um espaço onde cada um seleciona e controla a informação 

de acordo com suas necessidades e interesses. Segundo os autores, “é preciso que os 

educadores criem condições tecnológicas para que os alunos possam usufruir desta 

diversidade de informação online, da comunicação, da colaboração e partilha” (p.11). Para 

Serafim et al (2008), a ferramenta Google Docs. tem se mostrado uma grande promotora de 

interatividade e colaboração entre os que a utilizam. 

O estudo de função se justifica pelo fato de ser uma temática que aborda e representa 

muitas das situações ou problemas vivenciados no cotidiano dos estudantes.  

Lembra-se que função é um importante conceito trabalhado no Ensino Médio e que 

tem grande aplicabilidade na própria Matemática e em outras áreas do conhecimento. 

Também é um conceito considerado pré-requisito para disciplinas do curso superior, como 

Cálculo Diferencial e Integral. Coincidentemente, verifica-se  grande número de reprovações 

nas disciplinas ou anos em que esse conceito é abordado (Beline 2007, p.208). A realidade do 



35 

 

 

IFMG Campus Ouro Preto também mostra isso: há um alto índice12 de reprovação na primeira 

série do Ensino Médio, série em que são apresentados os principais tipos de função e suas 

propriedades. 

Pode-se conjecturar que a forma mecanizada como o conceito de função é trabalhado, 

com ênfase em fórmulas e procedimentos, desvinculada da realidade, tem relação com os 

resultados insatisfatórios observados. Alguns autores, como  Zuffi (1999), Chaves (2005), 

Brito (2005), Rossini (2006), têm comentado em seus trabalhos esses problemas, relatando as 

dificuldades encontradas  e apontando caminhos.  

Segundo Brito (2005), uma das dificuldades enfrentadas pelos professores de 

Matemática com o conceito de função é torná-lo compreensível, uma vez que, como foi 

construído ao longo de muitos anos, a sistematização atual o distancia da linguagem 

empregada pela maioria das pessoas no cotidiano. 

Para Chaves e Carvalho (2004, p. 4), a forma pronta e acabada como é tratado por 

muitos dos professores de Matemática, no Ensino Médio,  o conceito de função  “é fruto da 

conjunção/união de fatores históricos e sociais que, na forma de problemas, se propuseram ao 

homem, como obstáculos necessários a serem vencidos.” Zuffi e Pacca (2002) acrescentam o 

fato de este conceito requerer o alto nível de abstração exigido para propriedades específicas 

das relações de objetos matemáticos: 

O conceito de função é por si só bastante complexo para o aluno, pois envolve 
outros conceitos igualmente abstratos como domínio, contradomínio, conjunto 
imagem e regra de correspondência. Além disso, não podemos esperar que o nosso 
aluno o aprenda em poucas aulas visto que a própria humanidade levou séculos para 
formalizar e entender tal conceito. (CHAVES; CARVALHO, 2004, p.16). 

Faz-se necessário compreender o sentido que o conceito de função adquire em 

diferentes contextos e o significado que o aluno pode produzir para ele, a partir da 

aplicabilidade. O estudo de função, no Ensino Médio, exige, portanto uma ação pedagógica 

dinâmica condizente com a importância que ela assume no cumprimento do papel da 

Matemática na sociedade atual. 

Diante, pois, da forma tradicional de ensinar função, este trabalho pretende apresentar 

a Modelagem Matemática como um ambiente de aprendizagem (SKOVSMOSE, 2000) que 

possibilita a abordagem do tema com base em situações cotidianas dos alunos, no auxílio das 

TIC e nas concepções da Educação Matemática Crítica. 

                                                 
12 Segundo a Coordenação Pedagógica do IFMG Campus Ouro Preto, o índice de reprovados no 1º ano do Curso 
Técnico Integrado, em 2011, foi 42,38%. 
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 Vale dizer que se entende por ambiente de aprendizagem toda situação que tem 

potencial para que a aprendizagem aconteça, agregando as concepções do professor, os 

instrumentos utilizados para organizar a sala de aula e a metodologia adotada. Partindo desse 

entendimento é que se buscou desenvolver atividades de Modelagem Matemática, objetivando 

despertar o interesse pela Matemática, com situações geradas em algum contexto (social, 

político, econômico, educacional, tecnológico, etc.) que tenha relação com os atores 

envolvidos e que possa, de alguma forma, contribuir para a formação da cidadania. 

Concordando com Barbosa (2001), entendo que o propósito do ensino de Matemática é a 

formação dos sujeitos para a vida quotidiana, para o exercício de atividades profissionais da 

cidadania efetiva. 

APRESENTAÇÃO DA PESQUISA  

São cinco Capítulos, além da Introdução. 

No Capítulo 1 – Modelagem Matemática, Educação Matemática Crítica, Função e 

Tecnologia, estão informações importantes existentes na literatura com o objetivo de 

fundamentar as bases teóricas deste trabalho.  

O tópico 1.1 – Modelagem Matemática faz um histórico da Modelagem Matemática 

na Educação Matemática, no cenário mundial, e discorre sobre o surgimento e a 

aplicabilidade do conceito no Brasil, bem como sua inserção na Educação Matemática e na 

Educação Matemática Crítica. Discorre também sobre perspectivas e/ou concepções da 

Modelagem Matemática e sobre sua relação com temas e conteúdos.  

O tópico 1.2 – Função examina o desenvolvimento do conceito de função da 

antiguidade à formalização pelo grupo Bourbaki, em 1939, e apresenta as ideias básicas do 

conceito e a inserção do tema nos currículos escolares. No final é feita uma explanação sobre 

o ensino de função. O objetivo central é oferecer subsídios para refletir como o tema função 

tem sido abordado na Educação Matemática, bem como sua utilização no contexto da 

Modelagem Matemática. Vale ressaltar que o termo função, neste trabalho, engloba tanto o 

conceito matemático quanto as várias ideias periféricas (como domínio, imagem, gráficos, 

equações, expressões algébricas, tabelas, significados não normalmente associados com a 

matemática, etc.) e situações-problema que podem estar relacionadas a esse conceito. 

O tópico 1.3 – Tecnologias na Educação Matemática discute potencialidades do uso 

das TIC na Educação Matemática e nos trabalhos com Modelagem Matemática segundo a 

Educação Matemática Crítica. Também se aborda como surgiu a necessidade de utilizar 
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computadores e ferramentas da Web 2.0 assim como o uso dessas tecnologias para a busca e 

compartilhamento de informações nos trabalhos de Modelagem Matemática. 

No tópico 1.4 – Conjunção entre Modelagem, Função e Tecnologias, buscam-se 

aspectos comuns que aproximam, unem e complementam os aportes teóricos referenciados. 

Analisam pesquisas sobre o ensino de função em ambientes de Modelagem com o apoio da 

tecnologia.  

No Capítulo 2 – Métodos e Procedimentos da Pesquisa Desenvolvida, o problema e 

objetivos da pesquisa são apresentados, salientando-se a questão de investigação.  As opções 

metodológicas realizadas no desenvolvimento da investigação são justificadas e também são 

descritos o contexto, os participantes, a pesquisa de campo e os procedimentos de coleta de 

dados.  

No Capítulo 3 – Descrição das Atividades, o contexto e o estudo em que a pesquisa se 

insere são explicitados e comentados, além de ser feita uma análise prévia de resultados 

observados com dados coletados, à luz dos aportes teóricos e metodológicos. 

O Capítulo 4 – Análise enfatiza a metodologia adotada e apresenta a interpretação e a 

análise dos dados obtidos. Está subdividido por seções de acordo com os eixos de análise, a 

saber: contribuições da Modelagem Matemática a partir de temas para a Educação 

Matemática Crítica; contribuições para a abordagem de conteúdos matemáticos e 

contribuições das Tecnologias da Informação e Comunicação para o desenvolvimento do 

ambiente e aprendizagem com a Modelagem Matemática. 

O Capítulo 5 - Considerações Finais apresenta reflexões acerca da proposta, enfocando 

os dilemas enfrentados pelo professor durante o desenvolvimento da Modelagem Matemática 

e os resultados obtidos. Apresenta também contribuições da Modelagem Matemática para os 

aspectos formativos, tanto dos estudantes como do professor que conduz a atividade. 
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CAPÍTULO 1 – MODELAGEM MATEMÁTICA, EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA CRÍTICA, FUNÇÃO E TECNOLOGIA 

 Neste capítulo se faz  a revisão de literatura de acordo com os referenciais teóricos 

adotados na pesquisa, destacando a Modelagem Matemática, a inserção na Educação 

Matemática e na Educação Matemática Crítica e a sinergia com as TIC. Também se apresenta 

o tema função, o desenvolvimento do conceito,  a abordagem feita  pelos professores e as 

ideias relacionadas.   

1.1. MODELAGEM MATEMÁTICA 

Esta seção fala sobre o desenvolvimento histórico da Modelagem Matemática, 

perspectivas, utilização segundo a Educação Matemática Crítica e relação com temas e 

conteúdos. A Modelagem Matemática busca investigar situações problemáticas do cotidiano e 

tem por objetivo a elaboração, a construção ou o estudo de um modelo matemático que 

descreva e/ou explique essas situações. 

1.1.1.  DA MATEMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

A Matemática existe desde os tempos primitivos. Para muitos pesquisadores a 

Modelagem Matemática, uma forma de expressar, por meio da Matemática, situações ou 

problemas do meio, “é tão antiga quanto a própria Matemática” (BIEMBENGUT; HEIN, 

2003, p.7).  

 A Matemática Aplicada, como campo do conhecimento, foi organizada no início do 

século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Seu surgimento ocorreu em função do crescente 

interesse em aplicar a Matemática nas ciências factuais13 e do aprofundamento de pesquisas 

na busca da teorização em campos diversos (BASSANEZI, 2002). 

A aplicação correta da Matemática nas ciências factuais deve aliar de maneira 
equilibrada a abstração e a formalização, não perdendo de vista a fonte que originou 
tal processo. Este procedimento construtivo conduz ao que se convencionou chamar 
de Matemática Aplicada (BASSANEZI, 2002, p.18).  

 

                                                 
13 Ciências factuais são aquelas cuja verdade se apoia em sua estrutura lógica e no significado de seus termos 
inerentes ao problema. Contêm enunciados analíticos e sintéticos, apoiados no significado de seus termos e nos 
fatos a que se referem. Estudo dos fatos.  
(Disponível em: http://wwwp.feb.unesp.br/jcandido/metodologia/Apostila/CAP01PG.pdf acessado em 
29/08/2013). 
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De acordo com Barbosa (2001), a Matemática passou a ser identificada como 

instrumento, no sentido de que o mundo poderia ser descrito por relações matemáticas, o que 

propiciou a definição de seus objetos em termos rigorosos.   

Destaca Bassanezi (2002, p.32 grifo do autor): “A Matemática Aplicada moderna pode 

ser considerada como a arte de aplicar matemática a situações problemáticas, usando como 

processo comum a modelagem matemática”. Meyer et al (2011, p. 35) corroboram esta 

afirmação: “o matemático aplicado estuda e aprende Matemática para resolver algo”, ou seja, 

ele estuda e aprende Matemática para criar soluções. 

Na busca de resolver problemas, o matemático aplicado, segundo Bassanezi (2002, 

p.26), tem por objetivo ou esperança “construir um modelo dentro de uma teoria matemática 

já desenvolvida e amplamente estudada, que facilite a obtenção de resultados”.   

Barbosa (2001), afirma: 

em decorrência do objeto da Matemática Aplicada mobilizar conhecimentos de 
campos científicos diferentes fez surgir novas áreas científicas que buscavam 
compreender os fenômenos a elas relacionados com a presença da Matemática. 
(BARBOSA; 2001, p.13). 

Diante dessa demanda, segundo Bassanezi (2002), a Matemática tem servido de base 

para modelar fenômenos. Nesse sentido, a Modelagem Matemática pode ser entendida como 

método científico. 

Explica Bassanezi (2002): 

Modelagem Matemática é um processo dinâmico utilizado para a obtenção e 
validação de modelos matemáticos. É uma forma de abstração e generalização com a 
finalidade de previsão de tendências. A Modelagem consiste, essencialmente, na arte 
de transformar situações da realidade em problemas matemáticos cujas soluções 
deveriam ser interpretadas na linguagem usual. (p.24). 

Na Matemática Aplicada o foco do processo de utilizar a Matemática para resolver 

problemas está no modelo a ser construído para caracterizar a situação. Assim o objetivo é 

solucionar um problema de maneira adequada e simples. Para Bueno (2011), pode-se dizer que 

o matemático aplicado tem suas principais atividades associadas à modelagem. 

 Jacobini (2004), analisando os trabalhos de Bassanezi (1994 e 2002), Blum (1995), 

Leibniz e Lidset (2004), observa que a maioria dos pesquisadores interessados no processo de 

Modelagem na Matemática Aplicada considera que o processo tem inicio e término no mundo 

real, passando pela construção modelos. 

Segundo Bean (2007), os modelos estão presentes em diversas áreas do conhecimento 

como forma de conceituar os fenômenos sociais e científicos e legitimar a tomada de 
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decisões. O modelo pode ser considerado como um artifício útil para nortear as atividades de 

um grupo ou comunidade, mesmo sendo parte da linguagem das ciências e da Matemática. 

O termo “modelo matemático” é definido por diversos autores. Bassanezi, por 

exemplo, assume que “um modelo matemático é um conjunto de símbolos e relações 

matemáticas que representam de alguma forma o objeto estudado” (BASSANEZI; 2002, 

p.20). Essa definição se aproxima da de Barbosa (2001, p.14), que diz que o modelo “é a 

representação ideal, em termos matemáticos, de certos aspectos da situação real”. Lesh, 

Carmona e Hjalmarson (2006) apud Almeida e Vertuan (2011) dizem o seguinte: 

um modelo matemático consiste em um sistema conceitual, descritivo ou 
explicativo, expresso por meio de uma linguagem ou de uma estrutura matemática, 
com a finalidade de descrever o comportamento de outro sistema e permitir a 
realização de previsões sobre este outro (p.21). 

Bean (2012) assim entende o modelo matemático: 

construção simbólica expressa principalmente na linguagem matemática que se 
refere a algumas relações apreciadas como pertinentes a uma situação, de modo que 
o modelo auxiliará na interpretação, compreensão e/ou tomada de decisão referente 
a tal situação ou em outras situações nas quais, se considere adequado aplicar o 
modelo (2012, p.5). 

Barbosa (2001, p.14) afirma que, “para os matemáticos aplicados, um modelo 

matemático não é formulado como um fim em sim mesmo, mas para resolver um problema”.  

De acordo com Meyer et al (2011), os pesquisadores matemáticos, preocupados com 

as questões educacionais, tomaram emprestada a ideia da Modelagem Matemática da 

Matemática Aplicada e a colocaram na Educação Matemática. Contudo estes autores fazem 

uma ressalva: 

Quando deslocamos essa ideia da Matemática aplicada, sustentada pela Matemática 
Pura, para as questões educacionais, deve sempre existir a consciência de que há ali 
alunos que precisam aprender Matemática para viver, e é necessário saber o que esse 
aluno precisa saber de Matemática, para que precisará dela e como essa Matemática 
vai chegar até ele. (MEYER et al, 2011, p.39).  

De acordo com Araújo (2002, p.16), “apesar de ter como inspiração a Modelagem 

Matemática na Matemática Aplicada, a Modelagem Matemática na Educação Matemática 

toma rumos diferentes desta última”. A autora aponta diferenças em contextos, objetivos e 

perspectivas. Segundo ela, problemas com o currículo, com as estruturas tradicionais e com a 

ampliação dos limites da Modelagem Matemática e do papel do aluno no processo dão outro 

contorno à Modelagem Matemática em um ambiente de ensino. 
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1.1.2.  ALGUMAS PERSPECTIVAS/CONCEPÇÕES DA MODELAGEM 

MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

De acordo com Barbosa (2001, p.3), “modelagem pode ser definida em termos dos 

propósitos e interesses subjacentes à sua implementação, conduzindo a implicações 

conceituais e curriculares.” Sendo assim, Araújo (2002) afirma não existir uma unanimidade 

acerca do que vem a ser Modelagem na Educação Matemática e, baseando-se em Blum 

(1995), diz que, devido à multiplicidade de definições, é importante que o pesquisador, ou 

quem estiver trabalhando com Modelagem Matemática, deixe claro qual é o seu entendimento 

acerca desse assunto. Também sugere usar a expressão “perspectiva de Modelagem 

Matemática” ao invés de “definição de Modelagem Matemática”: 

[…] diante da inexistência de uma (grifos da autora) definição, penso ser mais 
adequado utilizar a expressão “perspectiva de Modelagem Matemática” ao invés de 
“definição de Modelagem Matemática”, pois a palavra “definição” tem um caráter 
de universalidade incompatível com a natureza da Modelagem Matemática, o que 
não acontece com a palavra “perspectiva”. (ARAUJO, 2002, p.12). 

Com o intuito de melhor entender e trazer subsídios para esta pesquisa de acordo com 

os referenciais escolhidos, busquei informações na literatura sobre perspectivas e/ou 

concepções utilizadas por professores e pesquisadores no desenvolvimento de atividades de 

Modelagem Matemática. Araújo (2012, p.69) mostra que é intenso o “debate na comunidade 

brasileira sobre as maneiras de compreender Modelagem na Educação Matemática”. Método 

científico e estratégia de ensino aprendizagem (BASSANEZI, 2002); alternativa pedagógica 

(ALMEIDA; FERUZZI, 2009); concepção de Educação Matemática (CALDEIRA, 2009); 

ambiente de aprendizagem (BARBOSA, 2001) são alguns exemplos.   

Segundo Araújo (2002, p. 17) a Modelagem Matemática como estratégia de ensino e 

aprendizagem foi proposta por Bassanezi (1994). O autor amplia sua visão da Modelagem 

semelhante à dos matemáticos aplicados acrescentando questões e objetivos de cunho 

educacional. Em outra obra, Bassanezi (2002) aponta alguns argumentos favoráveis e também 

alguns obstáculos em relação à inclusão de Modelagem no sistema educacional. 

A falta de tempo para cumprir um programa, a inércia dos estudantes para 
desenvolver a modelagem e a inexperiência de professores são dificuldades que 
podem ser minoradas quando modificamos o processo clássico de Modelagem, 
levando-se em conta o momento da sistematização do conteúdo e utilizando uma 
analogia constante com outras situações problemas. 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 onde o 
conteúdo matemático vai sendo sistematizado e aplicado. (BASSANEZI, 2002, 
p.38). 
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A Modelagem Matemática como estratégia de ensino e aprendizagem, segundo Bueno 

(2011, p.56), “tem por finalidade compreender melhor a situação-problema analisada e 

trabalhar na direção da melhor simplificação possível usando o conteúdo disponível”. Neste 

processo se exige a construção de um modelo e este deve ser trabalhado visando ao ensino do 

conteúdo matemático. 

Burak (1992, 2004, 2006) concebe a Modelagem Matemática como metodologia de 

ensino. Nessa visão, a Modelagem orienta-se por dois princípios: 1) partir do interesse do 

grupo de pessoas participantes; 2) os dados são coletados no ambiente de interesse do grupo. 

O autor considera cinco etapas que podem favorecer os encaminhamentos da Modelagem 

Matemática em sala de aula. São elas: 1) escolha de um tema; 2) pesquisa exploratória; 3) 

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

conteúdos no contexto do tema; 5) análise crítica da(s) solução(ões). A sequência de etapas 

não é rígida, sendo que cada etapa pode sofrer alterações. O tema é escolhido pelos alunos e 

os conteúdos são determinados pelas atividades desenvolvidas no contexto do tema. 

Nesta concepção de Modelagem o modelo matemático não deve ser prioridade, mas 

parte do processo de ensino de matemática. Dessa forma, contempla e engloba, além dos 

modelos matemáticos clássicos (definidos, por exemplo, a partir de equações), possibilidades, 

como uma lista de supermercado, a planta de uma casa, entre outras (BURAK, 2010, p.23).  

Para Barbosa (2001, p.31), a Modelagem Matemática é vista “como um ambiente de 

aprendizagem no qual os alunos são convidados a indagar e/ou investigar, por meio da 

Matemática, situações com referência na realidade”. Este autor considera como modelo 

matemático “qualquer representação matemática da situação em estudo” (BARBOSA, 2007, 

p.161). Nesta perspectiva de Modelagem Matemática, a ênfase das atividades deve estar “no 

fato de os alunos terem de desenvolver uma investigação, ou seja, não terem esquemas 

definidos a priori, e de a situação ter origem no dia-a-dia ou em outras ciências que não a 

Matemática” (BARBOSA, 2007, p.162). 

Segundo Bueno (2011, p. 71-72), a perspectiva de Barbosa está em “consonância com 

a Educação Matemática Crítica, não se fechando na construção de modelos nem em 

conteúdos programáticos da Matemática”, rompendo assim com linearidade do currículo 

escolar. Quanto ao “processo para realizar Modelagem Matemática na sala de aula, Barbosa 

não concebe etapas para a construção de modelos” por tratar-se de um ambiente de 

aprendizagem, associado à problematização e à investigação (BUENO, 2011, p. 73). Contudo 

classifica as atividades de Modelagem Matemática segundo três possibilidades, chamadas de 
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caso 1, caso 2 e caso 3, que variam quanto às tarefas do professor e do aluno no processo de 

Modelagem (BARBOSA, 2002).   

Bean (2007, 2009), segundo Bueno (2011), parte de um olhar ao campo das ciências 

naturais e utiliza uma distinção entre linguagens e situações problemáticas para a formulação 

de sua concepção de Modelagem Matemática. De acordo com a autora, Bean entende que a 

realidade é reproduzida quando se aplicam e seguem modelos já existentes e que a realidade é 

transformada quando há criação de modelos, ou seja, modelagem. Em sua análise baseada nas 

publicações de Bean, Bueno (2011) afirma que as ideias do estudioso sobre a Modelagem 

Matemática revelam uma concepção que aproxima a Modelagem da Matemática Aplicada e 

caminha em direção à Modelagem entendida como atividade humana. 

A modelagem é uma atividade humana na qual uma parte da realidade está 
conceitualizada, de forma criativa, com algum objetivo em mente. O cerne da 
modelagem reside no recorte e na formulação de um isolado, ou seja, na 
conceitualização de um fenômeno com fundamento em premissas e pressupostos 
que remetem tanto ao fenômeno quanto aos objetivos do modelador. (BEAN, 2009, 
p. 91). 

 Com relação aos processos para fazer Modelagem Matemática no contexto da sala de 

aula, Bean aponta que a princípio não existem regras predefinidas. 

Portanto existem diferentes maneiras de ver, conceber e implementar atividades de 

Modelagem em contextos educacionais e, de acordo com Kaiser e Sriraman (2006), as 

diferenças também existem na esfera mundial.  

Para Almeida e Vertuan, (2010), existem “argumentações de que em atividades de 

Modelagem Matemática os alunos e/ou professores podem considerar diferentes interesses e 

procedimentos para a resolução do problema.” Segundo Barbosa e Santos (2009, p.1-2), isso 

resulta “em outras especificações, como os objetivos e os papéis que o professor e os alunos 

assumem neste ambiente, o que pode, em grande medida, ser enlaçado pela noção de 

‘perspectiva’”, que, para eles, trata de uma forma ampliada de conceber a Modelagem. 

Assim, buscando contribuir com o debate internacional sobre as principais 

perspectivas de Modelagem na Educação Matemática, Kaiser e Messmer (1991) apud 

Barbosa (2001, p.3) apontam “duas visões gerais que predominam nas discussões 

internacionais sobre modelagem: a pragmática e a científica.” Segundo os autores a corrente 

pragmática está voltada para aspectos externos e a científica para aspectos internos da 

Matemática. Com o passar do tempo novos debates têm ocorrido: Barbosa (2001), por 

exemplo, sugere a perspectiva sociocrítica, sendo necessário introduzir novos conceitos.  
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Kaiser e Sriraman (2006) partem de uma revisão da literatura sobre trabalhos de 

divulgação internacional, principalmente no ICMI14 e atividades do ICTMA15, para propor 

cinco perspectivas e uma sexta denominada metaperspectiva. A classificação proposta por 

esses autores traz a distinção entre as várias perspectivas e evidencia diferentes aspectos 

assumidos pelo objetivo central de atividades de Modelagem desenvolvidas em contextos 

educativos. As perspectivas propostas por elas são: realística, contextual, educacional, 

sociocrítica, epistemológica e cognitiva. A perspectiva realística tem por objetivo central “a 

resolução de problemas do mundo real”. Os objetivos da perspectiva contextual estão 

relacionados a “word problems = problemas descritos em palavras”. Nessa última perspectiva, 

Almeida e Vertuam (2010, p.30) “consideram a inclusão de situações-problemas nas aulas de 

Matemática com a finalidade de contextualizar ou mostrar aplicações dos conteúdos 

matemáticos levando em conta principalmente questões motivacionais”. A perspectiva 

educacional se subdivide em modelagem didática, que objetiva a estruturação de processos de 

aprendizagem e sua promoção, e modelagem conceitual, que busca a introdução e o 

desenvolvimento de conceitos. A perspectiva sociocrítica tem objetivos pedagógicos de 

compreensão crítica do mundo e da sociedade. A finalidade da perspectiva epistemológica é 

“a promoção de desenvolvimento da teoria”. Por fim, a perspectiva cognitiva 

(metaperspectiva) tem como objetivo a análise dos processos cognitivos ocorridos durante os 

processos de modelagem e compreensão desses processos, bem como a promoção dos 

processos de pensamento matemático por meio de modelos como imagens mentais ou até 

mesmo físicas (KAISER; SRIRAMAN, 2006).  

As perspectivas apresentadas não possuem delimitações específicas, no entanto 

pressupõem diferentes condutas para o professor e alunos na realização das atividades 

(SILVA; KATO, 2012). Segundo Almeida e Vertuan (2010), o conhecimento das diferentes 

perspectivas e reflexão sobre o que é relevante pode potencializar a prática de Modelagem em 

sala de aula: 

Uma análise destas perspectivas parece sinalizar que é possível que uma mesma 
atividade de Modelagem contemple mais do que uma perspectiva simultaneamente. 
Todavia, a definição da perspectiva para cada situação está vinculada a propósitos e 
interesses subjacentes à implementação de atividades de Modelagem (ALMEIDA; 
VERTUAN, 2010, p.31). 

                                                 
14 ICMI: International Commission on Mathematical Instruction. 
15 ICTMA: International Community of Teachers of Mathematical Modelling and Applications. 
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Para Silva e Kato (2012, p.47), “a importância de conhecer as características 

essenciais de cada uma das perspectivas está em determinar ações e encaminhamentos que 

objetivam os propósitos específicos destacados em cada uma”.  

Apesar das questões propostas, alguns autores e/ou pesquisadores realizaram seus 

trabalhos no Brasil de acordo com concepções próprias de Modelagem Matemática na 

Educação Matemática. Meyer et al (2011. p.33), por exemplo, defendem a ideia de que a 

“Modelagem se enquadra em uma concepção de educar matematicamente”, e justificam a 

afirmação, baseados na forma que concebem a Matemática. 

Assim, para a compreensão da Modelagem como uma perspectiva de educar 
matematicamente, vamos tomar a Matemática como regras e convenções que são 
estabelecidas dentro de determinado contexto social, histórico e cultural, permeado 
pelas relações de poder, diferentemente daquela vista como uma descoberta. 
(MEYER et al, 2011, p.33). 

Sendo assim, percebe-se a multiplicidade de perspectivas/concepções apresentadas, 

que diferem pela forma como a Matemática é entendida e aplicada no problema a ser estudado 

e pelas discussões decorrentes deste processo (ARAÚJO, 2007). No entanto as múltiplas 

perspectivas possuem sempre algo em comum: o objetivo de resolver um problema da 

realidade ou de outra(s) área(s) do conhecimento, utilizando a Matemática (MALHEIROS, 

2004). 

A perspectiva sociocrítica e a perspectiva educacional conceitual proposta por Kaiser e 

Sriraman (2006) atendem aos objetivos visados neste trabalho, no que diz respeito ao 

desenvolvimento das atividades de Modelagem Matemática. 

A perspectiva educacional conceitual se justifica por ter como objetivo a abordagem 

de conteúdos matemáticos por meio da Modelagem, uma vez que os trabalhos dos estudantes 

também possibilitaram a abordagem do conceito de função e de outros conceitos relacionados 

com o tema. A perspectiva sociocrítica se justifica, na medida em que as atividades de 

Modelagem Matemática foram desenvolvidas em um ambiente em que os estudantes se 

agruparam, escolheram os temas a serem pesquisados, apresentaram seus resultados e 

trouxeram questões sociais, políticas e econômicas, para o debate em consonância com a 

Educação Matemática Crítica. Segundo Araújo (2009, p.56), a perspectiva sociocrítica é a 

mais “adequada para descrever a abordagem da modelagem segundo a Educação Matemática 

Crítica”. Para a autora, “o propósito central dessa perspectiva relaciona-se a objetivos 

pedagógicos de compreensão crítica do mundo” (ARAÚJO, 2009, p.57). Essa perspectiva é 

discutida com mais detalhes na próxima seção. 
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1.1.3.  MODELAGEM E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA CRÍTICA 

Para poder aprofundar a perspectiva sociocrítica da Modelagem, é preciso entender de 

forma mais abrangente as concepções de Educação Matemática e de Educação Matemática 

Crítica. 

D’Ambrósio (1999) apresenta esta definição de educação: 

o conjunto de estratégias desenvolvidas pela sociedade para: (i) possibilitar a cada 
indivíduo atingir seu potencial criativo e (ii) estimular e facilitar a ação comum, com 
a finalidade de viver em sociedade e de exercer a cidadania (D’AMBRÓSIO; 1999, 
p.99). 

No entendimento de Jacobini (2004, p.20), “a educação, sob o ponto de vista 

filosófico, corresponde às modalidades e às formas pelas quais a cultura16 é transmitida de 

geração para geração com o objetivo de sobrevivência de uma sociedade humana”. O autor se 

apoia em Machado (2000, p.20) para afirmar que a educação “sempre teve seu significado 

associado à ação de conduzir a finalidades socialmente prefiguradas, o que pressupõe a 

existência e a partilha de projetos coletivos”.  

Assim como os autores citados, vários outros entendem que a educação deve 

contribuir para a formação da cidadania e das consciências política e social do estudante. Mas, 

como explicar o adjetivo “crítica” que especifica o termo educação? 

 A crítica, para Skovsmose (2001, p.17), tem a ver com “uma investigação de 

condições para a obtenção do conhecimento, uma identificação dos problemas sociais e sua 

avaliação, e uma reação às situações sociais problemáticas”. “Ser crítico significa dirigir a 

atenção para uma situação crítica (no sentido de problemática), identificá-la, tentar abarcá-la, 

compreendê-la e reagir a ela” (SKOVSMOSE, 1994, p. 21). Para o autor, o “conceito de 

crítica indica demanda sobre auto-reflexões, reflexões e reações” (SKOVSMOSE, 2001, p. 

101). 

Alves-Mazzotti (1998, p.139) aponta que o sentido mais importante da palavra crítica 

diz respeito “à ênfase na análise das condições de regulação social, desigualdade e poder”. A 

esses pontos Jacobini (2004) acrescenta o aperfeiçoamento democrático e os questionamentos 

direcionados a transformações e à busca de igualdades e de oportunidades, tanto em relação 

ao ambiente escolar como na própria sociedade.  

                                                 
16 Chama-se cultura, de acordo com Abbagnano, o conjunto das técnicas de uso, de produção, de 
comportamento, mediante as quais um grupo de homens é capaz de satisfazer as suas necessidades, de proteger-
se contra a hostilidade do ambiente físico e biológico e de trabalhar em conjunto em uma forma mais ou menos 
ordenada e pacífica (ABBAGNANO, 1982, p. 288 apud JACOBINI, 2004, p.20). 
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Skovsmose (2001) identifica três elementos indissociáveis, todos com o mesmo 

atributo de criticidade, que compõem a educação crítica: a competência, o currículo e o 

engajamento. Sobre a competência o autor afirma que a relação entre professores e alunos tem 

um papel significante e enfatiza a parceria como um princípio importante. Nessa concepção é 

inaceitável que o professor tenha (apenas) um papel decisivo e prescritivo, uma vez que o 

processo educacional deve ser entendido como um diálogo. O ponto-chave da Educação 

Crítica é o envolvimento dos estudantes no controle do processo educacional, sendo, neste 

caso, atribuída aos estudantes e aos professores uma competência crítica.  

Essa competência crítica apontada por Skovsmose (2001) é também referenciada nos 

trabalhos de Jacobini (2001), Araújo (2002), Malheiros (2004), Jacobini e Wodewotzki 

(2006), entre outros. Na visão de Barbosa (2001, p. 22), no caso específico da Educação 

Matemática, a competência crítica é orientada para o desenvolvimento da capacidade de 

interpretar e construir argumentos matemáticos em situações diversas. 

Outro ponto-chave da Educação Crítica, segundo Skovsmose (2001), está relacionado 

com o assunto (currículo), ou seja, a consideração crítica de conteúdos e outros aspectos. Ele 

usa o termo currículo crítico, para se referir a questões ligadas à aplicabilidade do assunto, a 

interesses e pressupostos subjacentes ao assunto, às funções do assunto e às limitações do 

assunto. Por último, o autor refere-se às condições fora ou além do processo educacional, que, 

segundo Skovsmose (2001), poderiam ser reformuladas como o direcionamento do processo 

de ensino-aprendizagem a problemas que existem essencialmente fora do universo 

educacional. O direcionamento a problemas implica que a dimensão do engajamento crítico 

deve fazer parte da educação.  

Segundo Skovsmose (1994, 1996, 2001), mais especificamente, a Educação 

Matemática Crítica reflete a necessidade de o ensino de Matemática abranger a dimensão 

crítica do conhecimento, evidenciando seu papel nas relações de poder.  

O papel da Educação Matemática Crítica, para Jacobini (2004), tem a ver com 

posturas democráticas, com posicionamentos críticos, com reflexões sobre a razão e a 

finalidade do ensino de Matemática, com constantes diálogos, cidadania e ausência de 

estruturas de poder e de preconceitos de qualquer natureza tanto na relação entre professores e 

alunos como na relação entre os próprios alunos.  

A proposta da Educação Matemática Crítica é “fazer com que todos sejam 

matematicamente alfabetizados, para que eles possam vivenciar entender e questionar a 

sociedade em que vivem” (MALHEIROS, 2004, p. 49). Para tanto Almeida e Silva (2010, p. 

226) alertam que “demanda um processo de formação no qual o indivíduo seja exposto a 
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situações de aprendizagem que o estimulem a pensar, [...], os diferentes pontos de vista e 

estabelecer relações entre o conteúdo apreendido e a realidade na qual está inserido”. 

Modelagem Matemática, segundo a Educação Matemática Crítica, é uma concepção 

na perspectiva sociocrítica (Araújo, 2009). De acordo com a autora, desenvolver um projeto 

de Modelagem orientado pela Educação Matemática Crítica é “fazê-lo de tal forma que ele 

promova a participação crítica dos estudantes/cidadãos na sociedade, discutindo questões 

políticas, econômicas, ambientais, nas quais a Matemática serve como suporte tecnológico” 

(ARAÚJO, 2009, p. 55). 

Alguns autores no Brasil possuem trabalhos que foram classificados como 

pertencentes à perspectiva sociocrítica, como Barbosa (2001, 2009), Araújo (2008) e Caldeira 

(2008), que trazem diversas reflexões sobre a utilização dos modelos matemáticos.  

Sabe-se que os modelos matemáticos podem assumir o papel de balizar decisões e, 

portanto, podem interferir na vida das pessoas. Por essa razão, é importante refletir sobre o 

papel dos modelos matemáticos na sociedade. Assim, merecem atenção as questões “Como 

são usados?”, “O que representam?”, “Quem os constrói?”, “A quem servem?”, entre outras. 

Essas considerações trazem implicações para a Educação Matemática e, consequentemente, 

para a vida social (BARBOSA 2001, p. 19).  

No contexto da Educação Matemática Crítica, Skovsmose (1996) apud Barbosa (2001) 

aponta competências e interesses relacionados com a Modelagem. 

Competência para: 1) refletir sobre a matemática utilizada na construção de um 
modelo, os critérios utilizados nessa construção e as condições que envolvem a 
situação-problema proposta; 2) avaliar tanto os resultados obtidos no processo de 
modelagem como as consequências da utilização desses resultados e da própria 
matemática.  

Alguns interesses são: 1) preparar os alunos para a cidadania; 2) estabelecer a 
matemática como um instrumento para analisar características críticas de relevância 
social; 3) considerar os interesses dos alunos; 4) considerar conflitos culturais nos 
quais a escolaridade se dá; 5) refletir sobre a matemática a qual pode ser um 
instrumento problemático; 6) estimular a comunicação em sala de aula, uma vez que 
as inter-relações oferecem uma base para a vida democrática. (SKOVSMOSE, 1996, 
p.414 apud BARBOSA, 2001, p.21). 

Sobre a importância de discutir sobre o uso da Matemática na sociedade, Araújo 

(2009) afirma: 

se trabalharmos com Modelagem Matemática na Educação Matemática e não 
discutirmos questões como o uso da Matemática na sociedade, podemos estar 
contribuindo para a manutenção de uma sociedade injusta ou até mesmo reforçando 
tal situação (2009, p. 64). 
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A autora defende uma abordagem da Modelagem na Educação Matemática que não se 

preocupe apenas em dar instrumentos matemáticos aos estudantes ou em apresentar exemplos 

de aplicação da Matemática na realidade, mas que os faça refletir sobre a presença da 

Matemática na sociedade, em benfeitorias ou em problemas sociais, e reagir contra as 

situações críticas que a Matemática também ajudou a construir (ARAUJO, 2009, p. 64). 

1.1.4.  MODELAGEM MATEMÁTICA E SUA RELAÇÃO COM TEMAS E 

CONTEÚDOS 

Segundo Hermínio (2009, p.29), “o interesse17 é destacado como um fator presente na 

Modelagem Matemática” e está relacionado com a escolha do tema. Para a autora, “esse 

processo de escolha do tema da pesquisa é peça fundamental da teoria da Modelagem, já que 

ela define o tipo de caso de Modelagem que o professor optará em seu trabalho”. 

A escolha do tema para ser desenvolvido em Modelagem Matemática pode partir do 

interesse do professor ou dos grupos de alunos envolvidos. É possível desenvolver projetos ou 

atividades de Modelagem Matemática com temas escolhidos pelos alunos, propostos pelo 

professor ou negociados entre alunos e professor. É possível conduzir as atividades de modo 

que todos os alunos ou grupos de alunos trabalhem o mesmo tema ou que o tema seja 

subdividido e cada grupo trabalhe com um subtema. Pode também ser desenvolvido um tema 

para cada grupo. 

De acordo com Burak (2008), no ensino usual de Matemática, o conteúdo estabelecido 

no programa é que determina o tipo de problema a ser trabalhado. Contudo, na Modelagem 

Matemática, o conteúdo matemático a ser trabalhado é determinado pela escolha do tema e 

pelos problemas levantados em decorrência da pesquisa de campo ou pesquisa exploratória. O 

autor afirma: 

A Modelagem Matemática rompe com a forma usual de se trabalhar o ensino de 
Matemática na escola, [...] e se constitui em um motivo de preocupação entre os 
professores, já que muitas vezes é necessário compatibilizar o conteúdo estabelecido 
para determinada série, que se apresenta logicamente ordenado, com a proposta de 
modelagem que preconiza o problema como determinado conteúdo. (BURAK, 2008, 
p. 4). 

Biembengut e Hein (2003), Jacobini (2004), Franchi e Gazzeta (2007), Burak (2008, 

2010), entre outros, afirmam que a Modelagem Matemática, quando aplicada no contexto 

                                                 
17 Traz a ideia de que se estamos interessados em algo, então nos sentimos fascinados, empenhados, 
completamente absorvidos por esta coisa, que tem algum mérito para nós (DEWEY, 1978 apud HERMÍNIO, 
2009, p.68). 
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escolar, facilita o desenvolvimento dos conteúdos programáticos com temas escolhidos pelos 

estudantes ou trazidos pelo professor. Diz Jacobini:  

A opção por temas de interesse do aluno amplia a sua motivação para o estudo e o 
seu comprometimento com as tarefas inerentes ao trabalho com a modelagem 
(investigações, construções de modelos, simulações, discussões de resultados, 
relatórios), além de gerar uma expectativa de como esse assunto vai relacionar-se 
com a matemática. Esse relacionamento torna-se o principal responsável pelo 
desenvolvimento do conteúdo curricular. (2004, p.2). 

No caso de cursos regulares com programas preestabelecidos, Franchi e Gazzeta 

(2007, p.1223) ponderam que, “se o professor desejar que os conteúdos apareçam, a escolha 

do tema deve ser cuidadosa, pois o seu estudo deve propiciar condições para o 

desenvolvimento desses conteúdos”. Em algumas situações, pode se tornar necessário 

trabalhar com conteúdos matemáticos não previstos no programa. As autoras apontam que 

abordar um tema único pode facilitar a condução das atividades para um professor pouco 

experiente com a Modelagem. Indicam que em determinados momentos o professor deve 

interromper a atividade dos grupos para fazer as sistematizações necessárias, abordando 

aspectos da teoria matemática indicada para solução dos problemas estudados. Para conteúdos 

que não puderam ser relacionados com aquela atividade, Franchi (1993) explica: 

Pode-se iniciar a construção de outro modelo, estudar um modelo (se houver tempo), 
estudar um modelo já construído ou mesmo utilizar aula expositiva. Mesmo que este 
recurso seja utilizado, o aluno, certamente conseguirá vislumbrar a possibilidade de 
utilização do conteúdo em suas práticas (FRANCHI, 1993, p.45). 

Para Franchi e Gazzeta (2007, p.1221), a Modelagem pode ser uma estratégia de 

aprendizagem da Matemática. Pode ser “interessante utilizar a Modelagem para introduzir ou 

aplicar conteúdos matemáticos, na medida em que estes conteúdos podem ser úteis aos 

indivíduos para a sua vida em sociedade”. De acordo com Burak e Klüber (2010), na 

resolução dos problemas no processo de Modelagem, os conteúdos matemáticos ganham 

importância. 

1.2.  FUNÇÃO 

Nesta seção se apresenta o tema função. O conceito de função é objeto de estudo de 

muitos pesquisadores em Educação Matemática, no Brasil e em outros países, o que constata 

sua importância para a Matemática. Visando a entender como o conceito se apresenta na 

literatura, busca-se fundamento em trabalhos de Zuffi (1999), Rossini (2006) e Rodrigues 

(2007), levando em conta aspectos, como o resgate histórico e desenvolvimento do conceito, 

ideias matemáticas básicas relacionadas e questões relativas ao currículo e ao ensino.  
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1.2.1.  O DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DO CONCEITO DE FUNÇÃO 

Esta seção apresenta fatos históricos relativos ao desenvolvimento do conceito de 

função. Assim como Zuffi (1999, p.14), acredito que a “descrição de alguns fatos da História 

da Matemática que contribuíram para a gênese deste conceito possa ser de grande utilidade na 

compreensão das diferentes definições para ele propostas”.  

De acordo com Zuffi e Pacca (2002, p.1), a “construção inicial de um determinado 

conceito em Ciências Naturais, na grande maioria dos casos, é feita através da criação de uma 

linguagem para explicar fenômenos”, que são visualizáveis e perceptíveis aos sujeitos. 

Entretanto vale ressaltar que em Matemática a criação de uma linguagem própria se dá não 

apenas para explicar fenômenos naturais, mas também para resolver problemas, que nem 

sempre são perceptíveis, por serem originados na mente humana e totalmente abstratos.   

Muitas explicações levantadas em Matemática surgem num patamar diferenciado, 
em atividades metacognitivas, quando o homem não apenas percebe um fenômeno 
natural, mas cria para si um problema relativo à compreensão daquele fenômeno, ou 
de outros que ele próprio concebe e executa. Aqui, podemos citar as questões e 
problemas matemáticos gerados na construção de um objeto concreto pelo homem, 
na idealização de um sistema monetário, ou em estruturas e sistemas gerados dentro 
da própria Matemática, que nem sempre encontram aplicação na vida prática, em 
consequência do avançado grau de desenvolvimento dessa área do conhecimento 
humano. (ZUFFI e PACCA, 2002, p. 1). 

A concepção espontânea de conceitos matemáticos geralmente está ligada à vivência 

sociocultural. Entretanto, como muitos dos conceitos atuais são bastante complexos, 

revelando conteúdo Matemático especializado e distante da prática escolar, a concepção 

espontânea é cabível em poucas situações. Muitos dos conceitos matemáticos foram gerados 

por evoluções contínuas realizadas em muitas mentes humanas e em diferentes períodos 

históricos. É o caso do conceito de função (ZUFFI; PACCA, 2002). 

Nessa concepção, o conceito de função foi aperfeiçoado ao longo do tempo. O 

desenvolvimento “tem sido relembrado por pesquisadores e também por muitos historiadores 

da Matemática, mas ainda existem muitas inquietações sobre a sua origem” (RODRIGUES, 

2007, p.25). Sabe-se que a noção atual que se conhece é resultado de um longo 

desenvolvimento do pensamento matemático. 

De acordo com Zuffi (1999), parece não existir consenso entre os diversos autores a 

respeito da origem do conceito de função. Alguns consideram que, desde aproximadamente 

2000 a.C. os babilônios, em cálculos com tabelas sexagesimais de quadrados e de raízes 

quadradas, já possuíam um instinto de funcionalidade. Outros afirmam que em períodos 
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anteriores a 1361 havia evidência de percepções das ideias primárias de função entre gregos e 

romanos. 

Zuffi (1999), tendo como base o trabalho de Youschkevich (1976), descreve três fases 

consideradas principais no desenvolvimento do conceito de função, até metade do século XX: 

Antiguidade, Idade Média e Período Moderno.  

Na Antiguidade existia a ideia de dependência entre quantidades, mas nada levou à 

generalização e formalização, pois não existia a noção de quantidades variáveis. 

Na Idade Média havia descrições gráficas ou orais de casos de dependência entre 

quantidades, não sendo utilizadas fórmulas ou expressões algébricas. De acordo com Zuffi 

(2001, p.11), “os matemáticos deste período estudavam fenômenos naturais como o calor, luz, 

cor, densidade, distância e velocidade (grandezas que possuem intensidade variável)”, porém 

o termo função não era utilizado.  

No Período Moderno, o conceito de função passou a ser descrito por expressões 

analíticas (ROSSINI, 2006). De acordo com Rodrigues (2007), por causa da eficácia do 

método analítico, a noção de função ocupou lugar central entre todas as ciências exatas. É 

possível encontrar nos trabalhos de René Descartes (1596-1650) e Pierre Fermat (1601-1665) 

o uso das fórmulas e equações para funções (ROSSINI, 2006).  

Segundo Zuffi (2001, p. 11), Descartes “estabeleceu uma relação de dependência entre 

quantidades variáveis, utilizando uma equação em x e y, possibilitando o cálculo de valores de 

uma variável a partir dos valores da outra”. Como tentativa de algebrizar a Geometria, 

introduziu formas euclidianas em um plano bidimensional, que posteriormente viria a se 

chamar plano cartesiano, onde círculos, triângulos, cônicas eram determinados por equações 

que mantinham dependência entre suas variáveis (CHAVES; CARVALHO, 2004). 

Muitos outros matemáticos notáveis, como Isaac Newton (1642-1727), com a Teoria 

de Fluxões e Fluentes, Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) e Jean Bernoulli (1667-1748), 

colaboraram para o desenvolvimento do conceito de função. Entre esses se destaca o que pode 

ter sido, segundo Rossini (2006, p.40), a primeira definição explícita de uma função como 

uma expressão analítica. Escrita por Bernoulli por volta de 1718, considera como “função de 

uma grandeza variável uma quantidade composta de alguma maneira que seja desta grandeza 

variável e de constantes”, fazendo assim a distinção entre função e valor.  

O desenvolvimento posterior do conceito de função foi dado em 1748, por um aluno 

de Bernoulli influenciado por sua primeira definição (ROSSINI, 2006). Trata-se de Leonhard 

Euler (1707-1783). 
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Os estudos de Euler foram importantes para o desenvolvimento do conceito de função, 

pois trouxeram grandes contribuições para a linguagem simbólica e para as notações 

matemáticas. Segundo Boyer (1999), Euler construiu a notação f(x) para uma função em x, e 

define função de quantidade variável como “uma expressão analítica composta, de alguma 

maneira que seja, desta quantidade e de números ou de quantidade constantes” (ROSSINI, 

2006, p.41). A definição foi aceita na época por três pensadores da mais alta envergadura: 

Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830), Nicolai Ivanovich Lobachevsky (1793-1856) e 

Peter Gustav Lejeune Dirichlet (1805-1859) (ROSSINI, 2006).  

Dirichlet apresentou, em 1837, a definição de função como correspondência entre 

variáveis. Segundo Zuffi (1999), Dirichlet propôs uma definição segundo a qual função é um 

caso especial de relação: “se uma variável y está relacionada a uma variável x de modo que, 

ao se atribuir qualquer valor numérico a x, existe uma regra de acordo com a qual um único 

valor de y é determinado, então y é dito ser uma função da variável independente x”. De 

acordo com Zuffi (2001), a definição se aproxima das encontradas atualmente e foi 

amplamente aceita até meados do século XX. 

No século XX, com o surgimento da teoria dos conjuntos, função passou a ser definida 

como aplicação entre dois conjuntos, sendo aos poucos incorporada à Matemática até tornar-

se dominante. O conceito de função foi colocado na estrutura geral do conceito de aplicação 

de um conjunto X em outro Y, tal como é encontrado nos livros atuais (ROSSINI, 2006). 

Quanto à formalização do conceito de função, é importante citar um grupo de jovens 

matemáticos franceses que fundou, em 1935, a Associação Bourbaki, “a fim de organizar a 

Matemática conhecida até então, segundo o pensamento formal de Hilbert” (ROSSINI, 2006, 

p.52). Dando maior ênfase à área da Álgebra abstrata, a Associação Bourbaki publicou o 

primeiro livro da coleção Théoriedes ensembles (fascicule de résultats), em 1939, que 

continha as definições e os principais resultados da Matemática até então. A definição de 

função encontrada em Bourbaki (1939) é: 

Sejam E e F dois conjuntos, disjuntos ou não. Uma relação entre uma variável x de 
E e uma variável y de F chama-se relação funcional em y, ou relação funcional de E 

em F, se, qualquer que seja Ex∈ , existe um elemento y de F, e somente um, que 
esteja na relação considerada com x. 

Dá-se o nome de função à operação que associa a todo elemento Ex∈  o elemento 
Fy ∈  que se encontra na relação dada com x; diz-se que y é o valor da função para 

o elemento x, e que a função está determinada pela relação funcional considerada. 
Duas relações funcionais equivalentes determinam a mesma função. (BOURBAKI, 
1939, p.6 apud ROSSINI, 2006, p.52). 
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De acordo com Braga (2006, p.17), o grupo Bourbaki apresenta, com essa definição 

que estabelece relação entre elementos de conjuntos, nova visão de operações e constrói as 

estruturas algébricas. 

A partir da concepção estrutural de função de Bourbaki, surgiu, na década de 60, o 

Movimento da Matemática Moderna. Segundo Kieran (1992, p.38) apud Braga (2006, p.18), 

“com o advento da Matemática Moderna, a ideia de dependência funcional foi, infelizmente, 

eliminada da definição corrente de função”, sendo esta definida como uma relação entre 

elementos de dois conjuntos, tal que cada elemento do domínio tenha apenas uma imagem.  

O Quadro 1, de Rossini (2006), possibilita visão geral do desenvolvimento do conceito 

de função e das várias concepções que emergiram entre os séculos XVII e XX. 

 Ano Matemático Concepção 

1637 Descartes Equações em x e y que mostra dependência. 

1670 Newton Quantidades relacionadas, fluentes expressos 
analiticamente. 

1673 Leibniz Relação, quantidades geométricas que dependem de um 
ponto da curva, máquina. 

1718 Jean 
Bernoulli 

Relação entre grandezas variáveis. 

1748 Euler Expressão analítica. 

1755 Euler Dependência arbitrária. 

1778 Condorcet Dependência arbitrária. 

1797 Lacroix Dependência arbitrária. 

1797 Lagrange Expressão de cálculo, expressão analítica. 

1821 Cauchy Resultado de operações feitas sobre uma ou várias 
quantidades constantes e variáveis. 

1822 Fourier Série trigonométrica, sequência de valores, ordenadas não 
sujeitas a uma lei comum. 

1834 Lobatchevsky Expressão analítica, condição para testar os números, 
dependência arbitrária. 

1837 Dirichlet Correspondência: para cada valor de x (abscissa), um único 
valor de y (ordenada); função definida por partes. 

1870 Hankel Para cada valor de x em um certo intervalo, corresponde um 
valor bem definido de y; não é necessária uma mesma lei 
para todo intervalo; y não precisa ser definido por uma 
expressão matemática explícita em x. 

1888 Dedekind Correspondência entre elementos de dois conjuntos, 
obedecendo a uma determinada lei. 
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 Cantor Subconjunto de um produto cartesiano, obedecendo duas 
condições. 

1939 Bourbaki Correspondência entre elementos de dois conjuntos, 
obedecendo a duas condições. 

Quadro 1: Sínteses das Concepções       
Fonte: ROSSINI (2006, p.54) 

Tendo apresentado uma descrição resumida do processo de construção do conceito de 

função, do século XVII até a formalização pelo grupo Bourbaki, e também de algumas das 

ideias ou noções discutidas, formalizadas e utilizadas em Matemática nesse período esta seção 

é finalizada. A próxima seção apresenta ideias básicas relacionadas ao conceito de função e 

contribuições no entendimento desse conceito. 

1.2.2.  IDEIAS BÁSICAS DO CONCEITO DE FUNÇÃO 

São apresentadas por Tinoco et al (1996) e por Caraça (1951). Para Tinoco et al 

(1996), variável, dependência, regularidade e generalização são ideias de grande importância 

para a assimilação do conceito de função. 

A primeira delas é a noção de variável. O uso de variáveis para descrever fenômenos 

de variação, coloca a ideia de variável como central no entendimento do conceito de função. 

Caraça (1951, p.128) afirma que a noção de variável é uma das mais difíceis para se 

compreender devido ao “caráter contraditório do conceito – a variável é e não é cada um dos 

elementos do conjunto”. Segundo esse autor, variável é um número qualquer de determinado 

conjunto, mas não, especificamente, um dos números desse conjunto. 

Na busca de melhor explicar a ideia, Tinoco et al (1996) ressaltam: 

É comum o professor não se ligar em explorar as diferenças que existem na 
utilização das letras nessas diversas situações, levando o aluno a encarar a letra 
sempre como uma incógnita. Isto acarreta nele o hábito de igualar a zero qualquer 
expressão que lhe é apresentada e a tentativa de determinar um valor para a(s) 
variável(eis) envolvidas(s). [...] salienta a necessidade de uma consciência sobre a 
diferença entre considerar letras em equações (nas quais se trata de incógnitas e 
valores dados) e em funções (nas quais se trata de quantidades variáveis e 
constantes) (1996, p.5-6).  

A segunda ideia básica é a noção de dependência. Conhecendo uma função, é possível 

ter um tipo de descrição da maneira como uma grandeza varia dependendo da variação de 

outra. 

Segundo Rodrigues (2007), a noção de dependência funcional surgiu da ideia de 

relacionar dois conjuntos com alguma regra. A sua origem é incerta, mas, desde tempos 

remotos, tabelas de correspondências eram obtidas pela observação de fenômenos físicos, 
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observações importantes na evolução do que, hoje, se conhece por função. A dependência é 

dada entre grandezas variáveis e deve ser salientada sempre que possível. O autor acredita ser 

fundamental enfatizar a noção de dependência como uma das ideias fortes do conceito de 

função. 

A terceira ideia fundamental é a noção de regularidade. De acordo com Rodrigues 

(2007, p.40), essa noção “aparece proveniente aos muitos fenômenos que fluem com certos 

padrões.” Caraça (1951, p.120) enfatiza que “uma das tarefas mais importantes no trabalho de 

investigação da natureza é a procura de regularidades dos fenômenos naturais.” Esses padrões 

podem ser detectados e estudados, sendo possível fazer previsões de etapas que não podem 

ser observadas. O autor também declara que há certos fenômenos que apresentam 

regularidades, isto é, 

comportamento idêntico, desde que as condições iniciais sejam as mesmas. A 
existência de regularidades é extremamente importante porque permite a repetição e 
previsão, desde que se criem as condições iniciais convenientes; ora, repetir e 
prever são fundamentais para o homem na sua tarefa de dominar a natureza (Grifos 
do autor) (CARAÇA 1951, p. 119). 

Segundo Rodrigues (2007, p.40), “as regularidades que os diversos fenômenos e 

situações possuem podem ser regidas por leis específicas (expressão analítica), o que deve 

levar à generalização”. Nesse sentido, a noção de regularidade torna-se importante para o 

entendimento do conceito de função. 

Tinoco et al (1996, p.6) também salientam a importância da noção de regularidade na 

construção do conceito de função. Para eles, “reconhecimento de regularidades em situações 

reais, em sequências numéricas, ou padrões geométricos é uma habilidade essencial à 

construção do conceito de função”. Eles consideram que é preciso explorar com os alunos 

situações em que não existe regularidade, para evitar que acreditem que todos os fenômenos 

obedecem a uma lei geral.  

A existência de fenômenos que ocorrem com regularidade leva à noção de 

generalização. Segundo Tinoco et al (1996, p.6), “a capacidade de generalizá-los é importante 

e envolve, em geral, alguma abstração.” Rodrigues (2007) diz que os alunos têm dificuldades 

de generalizar situações que representam regularidade e que, quando o fazem, verificam 

apenas se certa lei se aplica em casos particulares. Para o autor, “é preciso que os alunos 

desenvolvam a capacidade de apresentar argumentos na linguagem corrente que justifiquem a 

validade da lei para qualquer caso, registrando-os” (RODRIGUES, 2007, p.41). 

Na escola, segundo Tinoco et al (1996, p.6), “o desenvolvimento destas ideias é feito 

por meio de atividades ligadas ao dia-a-dia do aluno” e é nesse sentido que se percebe que o 
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ambiente de aprendizagem gerado pela Modelagem Matemática pode propiciar condições 

para trabalhar o conceito e suas ideias básicas de maneira intuitiva e contextualizada. Segundo 

o autor, até meados do século XX o ensino de função era feito apenas nas universidades e 

hoje faz parte do currículo da Educação Básica. Vale questionar como o tema função foi ou é 

colocado no currículo escolar brasileiro. No tópico seguinte falamos sobre a inserção dessa 

temática nos currículos escolares. 

1.2.3.  A INSERÇÃO DO TEMA FUNÇÃO NOS CURRÍCULOS ESCOLARES 

Segundo Braga (2006), o ensino brasileiro, em 1929, conferiu à Matemática o status 

de disciplina no sistema escolar, em virtude da unificação de três disciplinas (Aritmética, 

Álgebra e Geometria) por influência do movimento internacional de modernização da 

Matemática do secundário. Segundo observação de Braga (2006), essa unificação se fazia 

necessária para atender principalmente a duas concepções modernizadoras. 

A primeira delas referia-se a exigência de se estabelecerem conexões entre os 
diversos ramos da Matemática escolar. Dessa forma, sempre que possível, dever-se-
iam fazer entrelaçamentos e paralelos entre a aritmética, a álgebra e a geometria. A 
segunda concepção delegava à noção de função com suas representações algébrica, 
geométrica e tabular o papel de coordenadora dos diversos assuntos da Matemática 
do secundário. (BRAGA, 2006, p. 69). 

Observa-se que o conceito de função fazia parte dos temas centrais relacionados aos 

movimentos inovadores de ensino da Matemática. 

Nesse período surgiram as primeiras coleções de livros didáticos objetivando atender 

às instruções desse movimento, entre as quais a introdução e utilização gradativa do 

pensamento funcional. Braga (2006) faz uma análise do pensamento funcional encontrado nas 

principais coleções de livros utilizados nas décadas de 30 e 40. O autor afirma que muito 

pouco era ensinado e que a intervenção funcional restringia-se à interpretação gráfica de 

sistemas lineares, do trinômio do segundo grau e das funções trigonométricas.     

Gonçalves Filho (2011, p. 34) afirma que, após a Segunda Guerra, aumentou a 

preocupação de alguns países com os currículos de Matemática, “no intuito de fornecer 

ferramentas aos estudantes a fim de que, no final dos estudos, pudessem aplicá-la em setores 

que as exigissem”. Iniciou-se então o Movimento de Matemática Moderna. Para o autor, “a 

Matemática Moderna dava, no ensino de funções, ênfase excessiva à Teoria dos Conjuntos, 

Estruturas Algébricas, Topologia, etc. em detrimento à Aritmética, à Geometria e Medidas.” 

Este Movimento, apesar de seus princípios básicos e do excesso de algumas formulações, 

vigorou por muito tempo e ainda pode ser percebido na literatura atual, apesar de interessar 
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mais aos pesquisadores e matemáticos que aos alunos, pois exige um entendimento distante 

de situações do cotidiano (FILHO, 2011). 

Para Gonçalves Filho (2011), muitos professores não abordavam o conceito de função 

nas aulas por não aceitarem as exigências impostas e por estar o assunto inserido apenas no 

último capítulo dos livros didáticos, além de ficar descontextualizado da realidade dos alunos. 

Dessa forma, o pensamento funcional não vingou no Brasil e também no cenário 

internacional, sendo, portanto retirado do Ensino Secundário (BRAGA, 2006). 

Com a promulgação da Lei n.o 9394/96 - LDB (Brasil 1996), o Ensino Médio passou a 

fazer parte da Educação Básica, propondo um currículo baseado em habilidades e 

competências e buscando valorizar o contexto do aluno.  

Na sequência, os PCN (BRASIL, 1998) propõem que o estudo de função seja 

trabalhado no bloco de grandezas e medidas. Nas Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio (BRASIL, 2006), o volume 2: Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 

traz como “princípio que toda situação de ensino e aprendizagem deve agregar o 

desenvolvimento de habilidades que caracterizem o pensar matematicamente”. O texto afirma 

que é preciso priorizar a qualidade do processo em detrimento da quantidade de conteúdos, 

selecionando, assim, conteúdos básicos que devem ser trabalhados, entre os quais está função.  

No que tange ao ensino de Matemática, mais especificamente o ensino de função, 

podem-se encontrar nos PCN e nas OCEM parâmetros, diretrizes e orientações a serem 

seguidas. As orientações apontam que o estudo de função deve ser iniciado com uma 

exploração qualitativa das relações entre duas grandezas em diferentes situações, procurando 

desde o início mostrar representações gráficas e algébricas. Em seguida é recomendada a 

apresentação de diferentes modelos.   

é recomendável que o aluno seja apresentado a diferentes modelos, tomados em 
diferentes áreas do conhecimento (queda livre de um corpo, movimento uniforme e 
uniformemente acelerado, crescimento de uma colônia de bactérias, quantidade de 
medicamentos na corrente sanguínea, rendimentos financeiros, consumo doméstico 
de energia elétrica, etc.) (BRASIL, 2006, p.72). 

Essas recomendações vêm corroborar ideias já existentes nos PCN (BRASIL, 1999), 

que indicam função como essencial para o estudo de problemas de diversas áreas científicas. 

Sendo assim, é preciso abordar o ensino de modo que problemas da realidade sejam 

considerados: 

[...] além das conexões internas à própria Matemática, o conceito de função 
desempenha também um papel importante para descrever e estudar através da 
leitura, interpretação e construção de gráficos, o comportamento de certos 
fenômenos tanto do cotidiano, como de outras áreas do conhecimento (BRASIL, 
1999, p.42). 
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O estudo de função no Ensino Médio, conforme as questões abordadas, exige uma 

ação pedagógica que reconheça a dinamicidade e a importância do papel da Matemática na 

sociedade atual.  Segundo Franchi (1993), uma boa formação teórica se dá a partir de 

conceitos bem compreendidos, de reflexões sobre o porquê e o para quê de investigações e de 

exercícios de raciocínio. Só a compreensão dos conceitos possibilita aplicação.  

Cabe, portanto, ao ensino da Matemática garantir que o aluno adquira certa 
flexibilidade para lidar com o conceito de função em situações diversas e, nesse 
sentido, através de uma variedade de situações problema de Matemática e de outras 
áreas, o aluno pode ser incentivado a buscar a solução, ajustando seus 
conhecimentos sobre funções para construir um modelo para interpretação e 
investigação em Matemática (BRASIL, 1998, p.255).  

Concluí-se que a abordagem do conceito de função pode ser realizada de maneira 

investigativa e dinâmica, utilizando diferentes perspectivas metodológicas.  

1.2.4.  SOBRE O ENSINO DE FUNÇÃO 

De acordo com Chaves e Carvalho (2004), Rossini (2006) e Rodrigues (2007), o 

conceito de função tem sido apresentado aos alunos, em especial do Ensino Médio, através de 

definições e generalizações abstratas, ou seja, como um caso particular de relação entre dois 

conjuntos. Mas é preciso introduzir essas noções básicas em situações cotidianas e ensinar o 

conceito de função de maneira intuitiva. Segundo Tinoco et. al. (1996), as dificuldades dos 

alunos em relação à aprendizagem ocorrem também por falta de preparação para a construção 

de conceitos ao longo dos anos de escolaridade, salientando que os alunos só aprendem o 

conceito de função quando passam por quatro níveis de compreensão:  

• Primeiro Nível – Compreensão Intuitiva 

• Segundo Nível – Matematização Inicial 

• Terceiro Nível – Abstração 

• Quarto Nível – Formalização 

O Quadro 2, a seguir, explica como se dão os quatro níveis de compreensão propostos 

por Tinoco et al. (1996), de acordo com o trabalho de Bergeron e Herscoviscs (1982), em 

relação ao processo de aquisição do conceito de função. 

 NÍVEIS 

COMPREENSÃO 

INTUITIVA 

MATEMATIZAÇÃO 

INICIAL 

ABSTRAÇÃO FORMALIZAÇÃO 

CARACTERÍSTICAS ⇒ Utilização do 
conhecimento 
informal da vida. 

⇒ Organização e 
quantificação das 
primeiras noções 

⇒ O conceito se 
destaca do 
procedimento e 
alcança uma 

⇒ Uso da 
linguagem simbólica. 

⇒ Descontextualiza
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⇒ Pensamento 
com base na 
percepção. 

⇒ Ações 
espontâneas. 

intuitivas. 

⇒ O conceito é 
confundido com o 
procedimento que leva 
à sua construção. 

existência própria. 

⇒ Generalização. 

ção. 

⇒ Justificação 
lógica das operações. 

PARA FUNÇÕES ⇒ Reconhecimento 
da dependência (não 
quantificada). 

⇒ Estabelecimento 
de leis de formação 
simples e visual. 

⇒ Construção e 
interpretação de 
tabelas e gráficos de 
colunas e setor. 

⇒ Quantificação das 
leis. 

⇒ Reconhecimento 
de variáveis 
dependentes e 
independentes. 

⇒ Interpretação de 
gráficos cartesianos. 

⇒ Construção de 
gráficos cartesianos 
simples. 

⇒ Reconhecimento 
do domínio analisado 
no contexto. 

⇒ Escrita de 
expressões 
analíticas. 

⇒ Distinção 
entre equações e 
funções. 

⇒ Construção e 
interpretação de 
gráficos 
convencionais e 
não-convencionais. 

⇒ Caracterização 
de relações 
funcionais. 

⇒ Notação: 

BAf →:  

)(xfy =  

⇒ Domínio, 
imagem. 

⇒ Classificação. 

⇒ Operações com 
funções. 

Quadro 2: Níveis de compreensão do conceito de função       
Fonte: TINOCO et al. (1996 p.5) 

Para esses autores, os alunos atingem os dois primeiros níveis com relativa facilidade, 

no entanto é difícil para alguns atingir o nível de abstração, por não ser algo espontâneo. 

Sugerem que é possível “propiciar aos alunos condições de evoluírem de um nível de 

compreensão para outro e adquirirem as noções para isto”. (TINOCO et. al., 2009, p.9) 

Outros pesquisadores concordam com esse argumento e apontam a abstração como 

principal dificuldade. Segundo Moura e Moretti (2003, p.69), o processo de abstração 

demonstra uma real e profunda compreensão do conceito, ao mesmo tempo que é fator de 

construção da compreensão. Chaves (2005)   aponta como dificuldade a abstração necessária 

para o entendimento do conceito e a rapidez da formalização. 

Segundo Palis (1999), representam outras dificuldades a frágil construção dos 

conceitos de variável e de função, a dificuldade de leitura com compreensão de textos 

matemáticos nos quais se misturam a língua materna, termos técnicos matemáticos e 

simbologia matemática, além das características próprias do discurso matemático. Confirma-

se, pois, o distanciamento entre a prática pedagógica e o objetivo do ensino de função, 

principalmente no Ensino Médio. 

Kaiber (2006) concorda com essas ideias. A estrutura curricular de Matemática, 

juntamente com a abordagem do ensino de função baseada na teoria dos conjuntos, 

“transformou o estudo das funções no Ensino Médio e nos primeiros semestres dos cursos 

universitários da área científica e tecnológica, em algo extremamente abstrato e formal”. O 

conceito de função tem sido apresentado aos alunos desta maneira: 
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[...] definições e generalizações que trazem dentro de si um grau elevado de 
abstração, resultado de uma profunda interação entre análise e síntese e que, todavia, 
os estudantes de modo geral não têm condições de realizar. Por fim são apresentados 
problemas de aplicações (KAIBER 2006, p. 6). 

Com base nas dificuldades citadas e nas afirmações de Rodrigues (2007), é possível 

perceber que a maneira tradicional como o conceito de função tem sido desenvolvido por 

muitos professores do Ensino Fundamental e do Médio não tem alcançado o objetivo final, 

que é a “compreensão do conceito”.  

Portanto uma alternativa é desenvolver ideias básicas relacionadas a esse conceito 

através de situações propostas pelos alunos e em situações que refletem a realidade, o 

cotidiano. Isso é que faz a Modelagem Matemática gerar o ambiente educacional e contribuir 

para a construção e entendimento desse conceito. 

1.3. TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

Hoje as tecnologias estão inseridas em quase todas as ações que feitas no cotidiano. 

Representam ferramentas importantes na sociedade atual, que privilegia a informação. Pode-

se dizer que a sociedade vive num contexto de crescente atenção em torno de todas as 

questões relacionadas a ela (BARROSO; COUTINHO, 2009, p. 10). Entretanto também se 

pode afirmar que a educação, no contexto escolar, anda em descompasso com a sociedade 

marcada pelas tecnologias. “A escola insiste no quadro de giz e na voz do professor enquanto 

o mundo ao seu redor está a cada dia, mais repleto de mídias, com sons, imagens e cores” 

(MARINHO et. al., 2009, p. 2). Vários autores indagam o motivo de a escola resistir em 

utilizar tecnologias, mesmo buscando proporcionar novos espaços de construção do 

conhecimento (MIRANDA; LAUDARES, 2007; GRAVINA; SATAROSA, 1998). 

“Atualmente além da escola, também a empresa, a residência e o espaço social tornaram-se 

educativos e provocam reflexo na escola, na atitude do professor e na educação” 

(COUTINHO; JUNIOR, 2007, p.199). 

No entanto houve iniciativas de inserção das tecnologias nos processos de ensino e 

aprendizagem, desde a década de 70, abrangendo todos os níveis educacionais. Mas apenas na 

década de 80 foram implantados projetos pilotos nas universidades públicas brasileiras, com o 

objetivo de desenvolver pesquisas sobre o uso do computador no ensino e na aprendizagem. 

A partir de então há integração entre formação, investigação e prática pedagógica com o uso 

de tecnologias (ALMEIDA, 2008, p. 116). 
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Segundo Marinho et al (2009), a partir destes projetos, o cenário educacional brasileiro 

tem procurado incorporar novas tecnologias e metodologias com vistas a melhorar a 

qualidade do ensino. 

De acordo com Borba e Penteado (2010), o tema tem sido debatido nas últimas 

décadas na Educação Matemática. As mudanças propiciadas pelas tecnologias na Educação 

Matemática geraram argumentos favoráveis e contrários a sua utilização. Os argumentos 

contrários apontam que “o aluno iria só apertar teclas e obedecer a orientação dada pela 

máquina”; os favoráveis indicam o “computador” e outras tecnologias como solução para os 

problemas educacionais. Porém os autores sugerem que a relação entre tecnologias e 

Educação Matemática não deve ser pensada de forma dicotômica, mas como transformação 

da prática educativa. 

De acordo com Franchi (2007), é importante construir ambientes de aprendizagem 

com utilização de tecnologias que permitam a interação do aluno com o conhecimento, a 

participação no desenvolvimento das atividades, a exploração de informações à sua maneira. 

Nesse tipo de ambiente, alunos e professores aprendem juntos. 

 O uso de tecnologias na Educação Matemática está também relacionado com a 

utilização de softwares. Entre os diversos recursos oferecidos pelos softwares relacionados ao 

ensino da Matemática, pode-se citar o ambiente gráfico como ponto forte dos trabalhos 

realizados com a linguagem. Ele permite ao aluno desenhar na tela do computador, favorece 

atividades que envolvem Geometria e contribui para a aprendizagem de conceitos 

matemáticos. Softwares, como o Winplot e o Graphmática, se tornaram disponíveis e podem 

ser usados em todos os níveis educacionais, auxiliando no estudo de função. Softwares de 

Geometria, como o Cabrie o Geogebra, possibilitam construção de figuras planas, de forma 

dinâmica. O Geogebra especificamente reúne recursos de Geometria e Álgebra. Também é 

importante ressaltar planilhas eletrônicas (como o Excel) que auxiliam na organização e/ou 

planejamento de informações em forma de gráficos e/ou tabelas, softwares de apresentação 

(como PowerPoint), que servem para auxiliar nas exposições de trabalhos e de objetos de 

aprendizagem que são interativos e ricos visualmente, porém necessitam de acesso à internet. 

A internet transformou a informática, como afirmam Maltempi, Javaroni e Borba 

(2011, p.66), “atualizando as ferramentas já existentes e oferecendo novas interfaces, 

estreitando a informática com a telecomunicação de forma a dar origem às tecnologias de 

informação e comunicação”. A internet amplia as possibilidades educacionais a partir de 

linguagens que combinam vídeos, animações e textos.  
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Os alunos integrantes da atual sociedade da informação fazem uso da internet e de 

outras mídias digitais para expressar ideias e se comunicar. Nesse sentido, podem ser 

orientados com o auxilio da Matemática a utilizar a tecnologia como instrumento para que se 

informar, produzir, trocar experiências e divulgar fatos do cotidiano, na escola e fora dela. 

A internet e outras tecnologias alteraram as formas de acessar a informação, de 

pesquisar, de fazer trabalhos ou de se comunicar. “Pelo fato da internet fazer parte de nosso 

dia-a-dia, os professores são cada vez mais solicitados a utilizarem nas suas aulas” 

(BARROSO; COUTINHO 2009, p. 11). 

Assim como as demais tecnologias, a internet sofreu mudanças. A primeira geração da 

Internet, Web 1.0, teve como “principal atributo a enorme quantidade de informação 

disponível. No entanto era onerosa para os usuários, pois a maioria dos serviços era pago e 

controlado através de licenças” (COUTINHO; JUNIOR, 2007, p.1). O papel do usuário, nesse 

tipo de internet, era essencialmente o de leitor. Com o avanço crescente do acesso à 

informação e ao conhecimento e com a concepção de espaço aberto a todos, sem dono ou 

indivíduo que controlasse o acesso ou o conteúdo publicado, tornando cada vez mais 

democrática a web, cria-se, então, um conjunto de ferramentas e serviços que possibilitam a 

construção de uma rede social.  

Hoje a internet é construída pelos usuários, o que permite que contribuam e sejam 

ativos no uso de ferramentas amigáveis e facilmente acessíveis: blogs, wikis, podcasts, etc. 

Essas ferramentas compõem o que Dale Dougherty, em 2003, denominou segunda geração da 

internet, caracterizada, principalmente, por comunidades virtuais e compartilhamentos 

(MARINHO et al, 2009. p.6). 

De acordo com Coutinho e Junior (2007), o termo Web 2.0, foi criado por Tim 

O'Reilly, numa sessão de brainstorming, no Media Live International, em outubro de 2004:  

A web 2.0 é a mudança para uma Internet como plataforma, e um entendimento das 
regras para obter sucesso nesta nova plataforma. Entre outras, a regra mais 
importante é desenvolver aplicativos que aproveitem os efeitos de rede para se 
tornarem melhores quanto mais são usados pelas pessoas, aproveitando a 
inteligência coletiva. (p.2). 

Para Coutinho e Junior (2007, p.199), a web 2.0 “é um meio de utilização da rede 

global de forma colaborativa onde o conhecimento é compartilhado de forma coletiva e 

descentralizada de autoridade, com liberdade para utilizar e reeditar”. Marinho et al, (2009, 

p.8) corroboram essa postura, dizendo que a Web 2.0. “é a rede no tempo de uma sociedade 

de autoria, onde cada internauta se torna, além de (co)autor ou (co)produtor, distribuidor de 

conteúdos, compartilhando sua produção com os demais indivíduos”.  
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Coutinho e Junior (2007) se baseiam nas ideias de O’Reilly (2005) e Alexander (2006) 

aponta as principais características da Web 2.0: 

• Interfaces ricas e fáceis de usar; 

• Sucesso da ferramenta depende dos números de utilizadores, pois os mesmos 
podem ajudar a tornar o sistema melhor;  

• Gratuidade na maioria dos sistemas disponibilizados; 

• Maior facilidade de armazenamento de dados e criação de páginas online; 

• Vários utilizadores podem aceder a mesma página e editar as informações; 

• As informações mudam quase que instantaneamente; 

• Os sites/softwares estão associados a outros aplicativos tornando-os mais ricos 
e produtivos e trabalhando na forma de plataforma (união de vários 
aplicativos); 

• Os softwares funcionam basicamente online ou podem utilizar sistemas off-line 
com opção para exportar informações de forma rápida e fácil para a web; 

• Os sistemas param de ter versões e passam a ser atualizados e corrigidos a todo 
instante, trazendo grandes benefícios para os utilizadores; 

• Os softwares da Web 2.0 geralmente criam comunidades de pessoas 
interessadas em um determinado assunto; 

• A atualização da informação é feita colaborativamente e torna-se mais fiável 
com o número de pessoas que acede e atualiza; 

• Com a utilização de tags em quase todos os aplicativos, ocorre um dos 
primeiros passos para a web semântica e a indexação correta dos conteúdos 
disponibilizados. (COUTINHO e JUNIOR, 2007, p.2). 

No que diz respeito às ferramentas da Web 2.0, os autores afirmam que elas podem ser 

classificadas em duas categorias: 

• Na primeira categoria – incluem-se as aplicações que só podem existir na 
Internet e cuja eficácia aumenta com o número de utilizadores registrados, como 
por exemplo: Google Docs. & Spreadsheets, Wikipédia, del.icio.us, YouTube, 
Skype, eBay, Hi5, etc. 

• Na segunda categoria – incluem-se as aplicações que podem funcionar offline, 
mas que também podem trazer grandes vantagens se estiverem online: Picasa 
Fotos, Google Map, Mapquest, iTunes, etc. (COUTINHO e JUNIOR, 2007, 
p.2). 

Também é importante salientar que, segundo os autores, a Web 2.0 acaba com a 

dependência das mídias físicas de armazenamento de dados, uma vez que tudo pode ser 

mantido on-line, de forma pública ou privada, aumentando a divulgação ou privilegiando a 

segurança, se estiver disponível apenas a um número restrito de utilizadores.  

Barroso e Coutinho (2009, p.11) orientam sobre a “importância de preparar as 

gerações para esta nova forma de estar, onde todos são consumidores e produtores e onde a 

capacidade de pesquisar e de avaliar a quantidade da informação são críticas”. Para os 
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autores, a Web 2.0 pode dar outra perspectiva em prol de uma educação de qualidade, 

tornando os alunos produtores de conhecimento. 

Entre as ferramentas da Web 2.0 de maior potencial para a utilização nos processos de 

ensino e de aprendizagem destacam-se as tecnologias de edição on-line (BARROSO; 

COUTINHO 2009). Uma destas ferramentas é o Wiki18, usada no Google Docs. O uso dessa 

ferramenta se justifica pelas várias potencialidades educativas. De forma instantânea, permite 

ao professor interagir e colaborar dinamicamente com os alunos, trocar ideias, criar 

aplicações, propor linhas de trabalho para determinados objetivos, acessar todo o editorial de 

modificações, permitindo avaliar a evolução registrada nos textos escritos e gerar estruturas 

de conhecimento partilhado e colaborativo que potencializam a criação de comunidades de 

aprendizagem independentes da presença física. 

Barroso e Coutinho (2009) e Coutinho e Junior (2007) afirmam que essa tecnologia 

estimula os alunos, que desenvolvem atividades com maior satisfação. Também torna 

possível ensinar e aprender com os colegas, consultar o material produzido, disponibilizar 

informações on-line, sabendo que outros colaboradores podem ver o que realizaram e dar 

opinião sobre a informação editada.  

De acordo com Maltempi (2008), o uso de tecnologias transforma a relação ensino-

aprendizagem e, portanto, requer do professor repensar a prática, as atividades que conduz em 

sala de aula.  

Se o professor trabalhar os conteúdos somente no âmbito do cotidiano, não estará 
dando a possibilidade de uma formação básica que possibilitará aos alunos lidarem 
com o mundo de grande instabilidade e dúvidas em que vivemos (MALTEMPI, 
2008, p.65). 

1.4. CONJUNÇÃO ENTRE MODELAGEM, FUNÇÕES E TECNOLOGIAS NA 

EDUCAÇÃO  

Nesta seção tem-se a intenção de buscar na literatura aspectos comuns, questões que 

aproximam, que unem, que explicitam as relações entre Modelagem Matemática e tecnologia 

na Educação Matemática, no trabalho com função, completando os aportes teóricos 

relacionados a esta pesquisa. 

 Segundo Zuffi (1999, 2001), Rossini (2006), Rodrigues (2007), entre outros autores, o 

processo de ensino-aprendizagem do tema função e suas dificuldades têm sido motivo de 

                                                 
18 O terno Wiki foi criado em 1995 por Cunningham. O Wiki é uma “coleção de muitas páginas interligadas, 
sendo, que cada uma delas pode ser visitada e editada por qualquer pessoa, as vezes que forem necessárias.” 
(BARROSO e COUTINHO, 2009, p.13). 
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preocupação entre estudiosos de Educação Matemática do Brasil e também de outros países. 

De acordo com Rodrigues (2007), inúmeros educadores têm olhares voltados para o conceito 

de função devido à aplicabilidade e utilização em outras disciplinas, como Física, Química, 

Biologia, Ecologia, e também pelo fato de o conceito ser um pré-requisito para o Cálculo 

Diferencial e Integral nos cursos da área de Ciências Exatas. 

Ardenghi (2008) concorda com as afirmações anteriores e apresenta um levantamento 

das pesquisas produzidas sobre o tema função nos programas de pós-graduação no Brasil, de 

1970 a 2005, analisando abordagens adotadas e resultados obtidos. Ele relata que, de 1970 a 

1996, foram feitas apenas sete pesquisas que problematizaram o tema função, mas que, a 

partir de 1997, houve um crescente interesse nas pesquisas sobre o tema em âmbito 

internacional. No Brasil, isso se deve ao aumento do número de programas de pós-graduação. 

Ardenghi (2008) tinha como objetivo identificar pesquisas que tratavam 

especificamente das dificuldades na aprendizagem do conceito de função. Sendo assim, 

selecionou e compilou dois artigos de periódicos internacionais, que segundo ele, eram 

considerados relevantes na área de Educação Matemática, e doze pesquisas selecionadas entre 

as 46 por ele catalogadas.  O pesquisador salienta, em suas conclusões, que quase a totalidade 

dos trabalhos focaliza separadamente os alunos e os professores. Poucos propõem verificar a 

explicitação dos significados para o conceito de função nas atividades de produção e 

negociação de significados. As dificuldades apresentadas por alunos e professores, em geral, 

foram as mesmas e esses resultados pouco têm contribuído para a melhoria do ensino do 

tema. 

 A Modelagem também tem despertado o interesse de professores e pesquisadores em 

Educação Matemática. Silveira (2007) realizou um levantamento de dissertações e teses 

publicadas sobre o tema de 1976 até 2005. Um de seus objetivos era realizar o mapeamento 

dos principais focos de pesquisa em Modelagem, no que dizia respeito à produção de teses e 

dissertações. 

 Levando em consideração título, autoria e orientador dos trabalhos observados por 

Silveira (2007) e Ardenghi (2008), até 2005, vê-se que apenas um faz referência no título à 

estratégia da Modelagem Matemática no ensino de função: trata-se do trabalho de Maria 

Isaura de Albuquerque Chaves (2005) da Universidade Federal do Pará.  

 Chaves (2005) usou a Modelagem como estratégia, para desenvolver o tema água, 

com o intuito de facilitar a aprendizagem dos alunos em relação ao conteúdo função. Sobre a 

Modelagem e o conteúdo matemático (funções) a autora afirma: 
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Trabalhar com Modelagem, ou com qualquer outro método de ensino que se 
proponha a fazer do aluno o centro do processo de ensino-aprendizagem, demanda 
tempo em horas aula, e, levando em consideração que em uma escola o tempo 
determinado a cada disciplina é fechado/inflexível, precisamos estabelecer algumas 
metas mínimas dando maior/menor ênfase a determinados conteúdos, conforme seu 
nível de importância na utilização das funções (afim, quadrática e exponencial) 
como ferramenta para a compreensão da realidade, para que chegássemos ao final do 
ano com o conteúdo cumprido. Logo, estabelecer os objetivos de ensino e 
reestruturar o currículo de forma a dar conta desses, são ações necessárias ao 
trabalho com Modelagem Matemática que traz implícita em seus procedimentos o 
fomento ao desenvolvimento de capacidades discente, dentre as quais destacamos a 
de aprender a aprender (CHAVES, 2005, p.125-126). 

Com o objetivo de complementar a pesquisa de Ardenghi (2008), Gonçalves Filho 

(2011) pesquisou em bancos de dados de teses e dissertações trabalhos que abordavam na 

Modelagem o tema função, no período de 2006 a 2010. Constatou que havia um crescente 

número de pesquisas (4 teses e 20 dissertações) tematizando o assunto, sendo a maioria do 

Estado de São Paulo. Essas informações levam a crer que a Modelagem como estratégia está 

se propagando nos meios acadêmicos. Contudo não são muitos os trabalhos que relacionam a 

Modelagem com o ensino de função. 

A utilização da tecnologia, em geral softwares educacionais, no ensino de função é a 

metodologia mais utilizada. De acordo com Ardenghi (2008), 32,5% das pesquisas mapeadas 

sobre função fazem uso de tecnologias. Foram incluídos na análise trabalhos que investigaram 

a utilização de softwares, calculadoras gráficas e que propunham novos softwares para o 

estudo de uma função específica.  

Segundo Silveira (2007), muitos pesquisadores relatam a utilização de recursos 

tecnológicos computacionais nas atividades de Modelagem na Educação Matemática. Foram 

observados, por exemplo, uso de planilhas eletrônicas na criação de gráficos, ajuste de curvas 

e simulações de resultados. Vale ressaltar que o uso de softwares nas atividades de 

Modelagem começou a ser praticado na década de 1990. Um dos primeiros a utilizar um 

software foi Pedro Paulo de Oliveira Pinheiro, conforme mostra sua dissertação defendida em 

1998. Franchi (1993) também faz menção ao uso de softwares quando discute a Modelagem 

como estratégia de aprendizagem de Cálculo. Considerando teses, as duas primeiras que 

relatam a utilização de recursos tecnológicos computacionais em atividades de Modelagem 

são as de Franchi (2002) e Araújo (2002). 

Devido à democratização da informática, a utilização de recursos tecnológicos no 

processo de Modelagem Matemática tem aumentado a cada ano. As contribuições que as 

tecnologias oferecem à aplicação da Modelagem Matemática como estratégia de ensino de 

Matemática são significativas. Segundo Borba e Penteado (2010, p.46), “a sinergia é imensa 
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entre uma proposta que enfatiza a pesquisa por parte dos alunos (Modelagem Matemática) e 

uma mídia que facilita tal empreitada”. 

Diniz e Borba (2012, p.169), baseando-se em Borba e Villarreal (2005), fazem uma 

síntese provisória das possibilidades de interação entre TIC e Modelagem. A primeira 

possibilidade de interação é “a combinação da perspectiva de Modelagem aplicada a 

problema no livro didático tradicional com o uso tutorial das TIC”. A informática, nesse 

contexto, serve apenas para “ampliar, de forma limitada, o que já é feito com as mídias lápis-

e-papel”. Na segunda possibilidade, a perspectiva de modelagem “foca no tópico matemático, 

as atividades de modelagem são combinadas com o uso de TIC, vista como motivação, com o 

objetivo principal de criar condições para que conteúdos matemáticos possam ser ensinados e 

aprendidos”. A terceira “combina as perspectivas projetos de modelagem com a motivação do 

uso das TIC. Assim, professores podem convidar os alunos a escolherem temas e, com a 

utilização das tecnologias, os manteriam motivados”. A quarta é a utilização de softwares 

matemáticos como elemento motivador em projetos de modelagem que objetivam criar 

condições para a aprendizagem de conteúdos matemáticos. A quinta “representa as atividades 

nas quais a informática é proposta para reorganizar o pensamento”. Por último, a perspectiva 

de uso das mídias informáticas de cidadania, pois Borba e Villarreal (2005) defendem o 

direito e a democratização do acesso à informática. 

Segundo esses autores, apesar de não terem considerado a força que a internet tem nas 

práticas educativas e no cotidiano em geral, os dados coletados na internet são importantes 

para os trabalhos de Modelagem devido ao crescimento da oferta de banco de dados. Diniz e 

Borba (2012, p.174) destacam “que o desafio maior seja produzir textos, ou seja, relatórios da 

pesquisa desenvolvida, superando o copiar-colar”. Neste sentido, estes autores salientam 

sobre as possibilidades geradas em trabalhos de Modelagem que envolvem coleta de 

informações na internet, possibilitando aos alunos pesquisar sobre temas que ainda não 

podem ser encontrados em livros impressos. 

1.5.  SOBRE O ENSINO DE FUNÇÃO EM AMBIENTE DE MODELAGEM COM 

APOIO DA TECNOLOGIA 

Segundo Braga (2006, p.17), “o avanço de um educando em direção ao conhecimento 

maior do conceito de função deverá levá-lo a uma melhor compreensão de seu dia-a-dia.” 

Esse conhecimento disponibiliza ferramentas úteis ao exercício da cidadania e confere ao 

conceito de função certa relevância na Matemática escolar.  Vê-se na Modelagem 
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Matemática, com o auxilio das TIC, a possibilidade de se criar um ambiente que permite obter 

situações que levem à construção intuitiva deste conceito. 

D’Ambrósio (1998, p.34) afirma que “o aprendizado é intrínseco à vida e se dá a todo 

instante... O novo perfil do professor é fundamentalmente o de um facilitador da 

aprendizagem do aluno e de um companheiro na busca do novo”. Nesse sentido, busca-se 

com a Modelagem Matemática e o uso de tecnologias, criar um ambiente de aprendizagem 

nesses moldes.  

Esta pesquisa considera a noção de ambiente de aprendizagem de Skovsmose (2000), 

que se refere às condições nas quais os estudantes são estimulados a desenvolver 

determinadas atividades, e em Barbosa (2003), segundo o qual toda atividade escolar constrói 

um ambiente de aprendizagem, porque, de uma forma ou de outra, sempre oferece condições 

sobre as quais os estudantes são convidados a atuar.   

Para apoiar este trabalho na construção do ambiente de aprendizagem da Matemática e 

em especial do tema função, utiliza-se a Modelagem Matemática na perspectiva sociocrítica. 

De acordo com Barbosa (2003), em ambiente de Modelagem sob a ótica sociocrítica, o papel 

desempenhado pelo professor envolve, pelo menos, o conhecimento de Matemática e 

Modelagem Matemática, a disposição para o diálogo com os alunos e a condução das 

atividades com os alunos. Quanto aos alunos, podem desenvolver muitas ações, como realizar 

operações aritméticas, gerar equações, fazer desenhos, traçar gráficos e, principalmente, 

produzir discursos. 

Existem pesquisadores que defendem a utilização da informática nos ambientes de 

aprendizagem. Para Franchi (2007), é importante que se discutam também os ambientes de 

aprendizagem que se relacionam tanto com a Modelagem como com a informática. Para ela a 

informática abriu possibilidades para a Modelagem, uma vez que muitas dificuldades do 

processo ficaram superadas pela facilidade de coleta de dados e pela manipulação das 

representações (matrizes, gráficos ou equações) com a utilização de softwares e da internet. 

Ela afirma que a informática pode ser usada para organizar e representar os dados coletados, 

resolver as equações formuladas ou trabalhar as propriedades das funções. 

Conforme se pode verificar em Borba e Penteado (2010), para tentar expandir a 

investigação em sala de aula em direção a temas mais gerais, é preciso buscar integrar a 

experimentação com tecnologia ao trabalho de Modelagem. Além disso, o trabalho com as 

TIC possibilita a exploração da atividade de investigação de forma mais dinâmica. Afirmam 

os autores: 
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O trabalho com a Modelagem e com o enfoque experimental sugere que há 
pedagogias que se harmonizam com as mídias informáticas de modo a aproveitar as 
vantagens de suas possibilidades. Essas vantagens podem ser vistas como sendo 
possibilidades de experimentar, de visualizar e de coordenar de forma dinâmica as 
representações algébricas, tabulares, gráficas e movimentos do próprio corpo 
(BORBA; PENTEADO, 2010, p. 44). 

O caráter aplicativo da Modelagem a problemas não essencialmente matemáticos pode 

contribuir para o estudo do conceito de função no Ensino Médio (SANTOS; SILVA; 

ALMEIDA, 2007, p.19). Além disso, a Modelagem destaca-se por proporcionar aos alunos a 

atribuição de sentido e a construção de significados de conceitos matemáticos, contribuindo 

para a aprendizagem (BRITO; ALMEIDA, 2005). Para esses pesquisadores, no trabalho com 

Modelagem Matemática muito dos exemplos de modelos incluem usualmente o uso de 

variáveis e relações entre variáveis que podem ser expressas por meio de funções. 

De acordo com Chaves (2005), as funções, nas suas diferentes apresentações, como um 

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

fenômeno em questão ou um problema de situação real, são modelos matemáticos. Se as 

funções são modelos, são, portanto, resultados de processos de Modelagem Matemática e 

surgiram do esforço de pessoas com interesses afins, para resolver problemas reais. Diz a 

autora: 

Para se escrever um problema segundo uma função selecionam-se as variáveis que 
são mais interessantes para o que se quer observar/estudar e utilizando-se de 
conhecimentos pré-adquiridos, constrói-se o modelo/função e, ao fazê-lo, não só 
temos um modelo representativo da situação capaz de fazer projeções e previsões 
bem próximas do real, como também uma gama de novos conhecimentos 
incorporado aos antigos (CHAVES, 2005, p. 59). 

Sendo assim, ela afirma que as funções são modelos socialmente, historicamente e/ou 

cientificamente construídos e validados e que o mesmo processo (a Modelagem) construtivo 

do saber (função) se revela interessante para ambientes onde se deseje aprender e aprender a 

aprender. 
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CAPÍTULO 2 – MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

DESENVOLVIDA 

O objetivo deste capítulo é apresentar e justificar os métodos e procedimentos 

realizados no desenvolvimento desta investigação.  

2.1. PROBLEMA E OBJETIVOS DA PESQUISA 

Sabe-se que os problemas socioeconômicos e políticos interferem direta ou 

indiretamente no ambiente educacional. Em função disso, a escola é o espaço adequado para 

discussão e questionamentos desses problemas. E por que não debatê-los nas aulas de 

Matemática?  A formação cidadã é uma contribuição social, que traz um legado à comunidade 

escolar e consequentemente à sociedade em geral.  Também é sabido que o ensino de 

Matemática, especialmente o ensino de função não desperta interesse se for desvinculado da 

realidade dos alunos, o que requer mudanças de postura na prática docente. 

E quando um professor (de Matemática) se dispõe a realizar uma pesquisa na área de 
Educação (Matemática), talvez seja porque ele vem problematizando sua prática, o 
que poderá levá-lo a se dedicar com afinco ao desenvolvimento de uma pesquisa 
originada dessa problematização, e, para isso, é preciso que ele sintetize suas 
inquietações iniciais em uma (primeira) pergunta diretriz (ARAÚJO; BORBA, 
2004, p.30). 

Nesse sentido foi formulada a seguinte questão investigativa para direção desta 

pesquisa: 

“Que contribuições uma proposta pedagógica baseada na Modelagem Matemática e 

no uso de ambientes informatizados pode trazer para a abordagem do conceito de função, 

na perspectiva da Educação Matemática Crítica?” 

Concebe-se contribuição como qualquer mudança ocorrida em sala de aula 

proporcionada pela Modelagem Matemática, pelas TIC e pela Educação Matemática Crítica, a 

partir de uma experiência vivenciada pela qual o aluno não passou imune (GUÉRIOS, 2005). 

Tendo a questão de investigação como referência, foram propostas as seguintes 

tarefas: (1) aprofundar os estudos teóricos de Modelagem Matemática, ensino de função e 

tecnologias na Educação Matemática; (2) elaborar uma proposta pedagógica com 

desenvolvimento de atividades de Modelagem Matemática em ambientes informatizados, 

abordando a temática função respaldada na Educação Matemática Crítica; (3) implementar 

atividades em sala de aula e registrar o processo de desenvolvimento; (4) analisar a 

implementação com base nos referenciais teóricos indicados. 
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Foi, portanto, proposto investigar de que maneira ambientes que desenvolvam 

atividades de Modelagem Matemática, na perspectiva sociocritica com uso de tecnologias, 

podem favorecer a abordagem do tema função. Desse modo, o objetivo geral desta pesquisa 

foi: “Investigar e ressaltar as contribuições didático-pedagógicas da Modelagem 

Matemática sob a perspectiva sociocrítica e a educacional e do uso de ambientes 

informatizados para a abordagem do conceito de função e para a formação cidadã dos 

estudantes”.  

Foram objetivos específicos: 

• Identificar contribuições do desenvolvimento de uma proposta pedagógica de 

Modelagem Matemática a partir de temas da Educação Matemática Crítica; 

• Identificar contribuições da Modelagem Matemática para a abordagem de 

conceitos matemáticos, especialmente o conceito de função;  

• Identificar contribuições da utilização da tecnologia (especialmente a internet e 

os softwares educacionais) para ambiente de aprendizagem e para a 

Modelagem Matemática.  

  Também se pretendeu destacar: (1) construção e desenvolvimento de conceitos 

relacionados ao tema função, no Ensino Médio; (2) potencialidades da Modelagem 

Matemática como ambiente de aprendizagem para o ensino de Matemática e formação cidadã; 

(3) dimensões da criação de ambientes de aprendizagem com base em atividades de 

Modelagem Matemática e utilização de TIC.  Além disso, apresentar um material (Produto 

Educacional) que pode subsidiar professores nas práticas de sala de aula, no desenvolvimento 

de atividades relacionadas com a proposta discutida.   

2.2. OPÇÕES METODOLÓGICAS  

A investigação em Educação, segundo Bogdan e Biklen (1994), modificou-se ao longo 

dos anos e a influência dos métodos qualitativos nos estudos das várias questões educacionais 

é cada vez maior. Os investigadores qualitativos têm como objetivo maior compreender o 

comportamento e a experiência humana. De acordo com esses autores, a razão pela qual as 

pesquisas desenvolvidas na área da Educação se baseiam frequentemente na abordagem da 

pesquisa qualitativa é a tentativa de compreender o processo mediante o qual as pessoas 

constroem significados e de descrever em que consistem esses significados. 

Afirma Borba (2004, p.2): 
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O que se convencionou chamar de pesquisa qualitativa, prioriza procedimentos 
descritivos à medida em que sua visão de conhecimento explicitamente admite a 
interferência subjetiva, o conhecimento como compreensão que é sempre 
contingente, negociada e não é verdade rígida. O que é considerado "verdadeiro", 
dentro desta concepção, é sempre dinâmico e passível de ser mudado. (2004, p.2). 

Para Borba, a pesquisa qualitativa é uma forma de conhecer o mundo que se 

materializa fundamentalmente com procedimentos conhecidos como qualitativos. É 

importante ressaltar que o conhecimento não é isento de valores, intenções e da história de 

vida do pesquisador, além de estar sujeitas a condições sociopolíticas do momento. 

Sendo assim, pesquisadores qualitativos partem para o estudo munidos de 

conhecimentos e experiências, com hipóteses formuladas com o objetivo de serem 

modificadas e reformuladas à medida que avançam (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 84). 

Tendo em vista que o objetivo desta pesquisa é investigar possibilidades e 

contribuições de uma proposta pedagógica construída com base em uma questão aberta, as 

abordagens qualitativas se mostram apropriadas. 

Tomando Bogdan e Biklen (1994) como referência, é possível apontar outro aspecto 

que caracteriza esta pesquisa como qualitativa: a sala de aula como fonte direta de dados e 

ambiente natural dos sujeitos pesquisados e o professor/pesquisador19 como instrumento 

principal. Soma-se a isso o fato de a pesquisa ser essencialmente descritiva. A preocupação 

com o processo de desenvolvimento da Modelagem Matemática e com a participação dos 

envolvidos nas atividades, potencializando as oportunidades que se mostraram durante esse 

processo, também são marcas deste tipo de pesquisa. Por fim, a análise dos dados foi feita de 

forma indutiva, na medida em que foram identificadas diferentes contribuições da proposta 

desenvolvida. 

A escolha dos procedimentos metodológicos que embasaram a investigação está 

coerente com o entendimento de Educação Matemática Crítica, tanto na concepção das 

atividades, quanto na forma de analisar o desenvolvimento. Afirmam Araújo e Borba (2004): 

em uma pesquisa em Educação (Matemática), a metodologia que embasa seu 
desenvolvimento deve ser coerente com as visões de Educação e de conhecimento 
sustentadas pelo pesquisador, o que inclui suas concepções de Matemática e de 
Educação Matemática. Portanto, o que o pesquisador acreditar ser a Matemática e a 
Educação Matemática e seu entendimento de conhecimento e de como ele é 
produzido (ou transmitido, ou descoberto) são fundamentos que influenciam 
diretamente os resultados da pesquisa. (2004, p. 45). 

                                                 
19 Professor/Pesquisador 1 Neuber Silva Ferreira (Mestrando); Professor/Pesquisador 2 Regina Helena de 
Oliveira Lino Franchi (Orientadora). 
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2.3. O CONTEXTO E OS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Alves-Mazzotti (1998) esclarece que em pesquisas qualitativas a escolha tanto do 

campo de coleta de dados como dos participantes do estudo é proposital, já que o pesquisador 

precisa levar em consideração os interesses do seu estudo, as condições de acesso ao campo e 

a disponibilidade dos sujeitos. 

Os dados desta pesquisa foram coletados durante aulas propostas pelos 

professores/pesquisadores em duas turmas do 1.o ano (uma do curso Técnico Integrado de 

Mineração e outra do curso Técnico Integrado de Automação Industrial do Instituto Federal 

de Minas Gerais (IFMG), Campus Ouro Preto/Minas Gerais, durante os meses de abril, maio, 

junho, setembro, outubro e novembro de 2012.  

A turma do Curso Técnico Integrado Diurno de Mineração (D1IMIN1 – 112) era 

composta inicialmente por 19 alunas e 16 alunos.  A turma do Curso Técnico Integrado 

Diurno de Automação Industrial (D1IAUT2 – 112) era composta inicialmente por  15 alunas 

e 20 alunos. A idade variava de 14 a 18 anos. 

É importante citar que os alunos que ingressam no IFMG passam por um processo de 

seleção classificatório, sendo que, em 2012, os cursos mais concorridos considerando a 

relação candidatos/vaga foram Edificações, Automação, Mineração e Metalurgia. 

O IFMG oferece o Ensino Médio Técnico Integrado, o  Pós-Técnico  e o Ensino 

Superior de Tecnologia e Licenciaturas. A estrutura oferece  boas condições às pessoas que 

estudam e trabalham em suas dependências: vários prédios (pavilhões) com salas de aula 

espaçosas, laboratórios, salas da Administração e salas para professores, biblioteca, quadras 

poliesportivas, piscina, refeitório, ambulatório médico, entre outras dependências.  

As salas de aula onde foram realizadas as atividades da pesquisa estavam localizadas 

no pavilhão central (D1IAUT2) e no pavilhão de Desenho (D1IMIN1). É bom esclarecer que 

os alunos não tinham salas fixas, ou seja, eles se deslocavam pelos diversos pavilhões onde as 

aulas eram realizadas. O Laboratório de Informática utilizado estava situado no prédio do 

Curso Técnico de Automação Industrial e tinha 25 computadores com acesso à internet, 

dispostos em 5 bancadas de alvenaria, um datashow, um quadro branco e equipamento de ar 

condicionado. 

O auditório em que foram realizadas as apresentações estava na biblioteca e tinha 50 

lugares, datashow, equipamento de som e iluminação e condicionamento acústico. 
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Os sujeitos da pesquisa eram esses 70 alunos, de duas turmas dos Cursos Técnicos 

Integrados e professores/pesquisadores de Matemática, isto é, o regente da turma 

(professor/pesquisador 1) e a orientadora (professor/pesquisador 2).  

As turmas foram escolhidas no início do ano letivo pelo fato de o conteúdo 

matemático função ser abordado na 1ª série. Outro motivo foi o desejo do 

professor/pesquisador 1 de investigar a Modelagem Matemática na perspectiva sociocrítica, 

em turmas regulares do Ensino Médio, e analisar as contribuições para a formação cidadã dos 

alunos. 

2.4. PESQUISA DE CAMPO 

Os dados da pesquisa de campo foram coletados nos meses de abril, maio, junho, 

setembro, outubro e novembro de 2012. A princípio se optou  por desenvolver as atividades 

de Modelagem Matemática paralelamente  às outras atividades curriculares. As aulas foram 

divididas de modo que fosse possível trabalhar os conteúdos programáticos e desenvolver 

atividades de Modelagem Matemática.  

Um dos motivos dessa postura foi o fato de a instituição oferecer qualificação 

profissional e preparação para a inserção no Ensino Superior. Sendo assim, a equipe 

pedagógica e os coordenadores de área (no caso Coordenação da Área de Matemática - 

CODAMAT) orientavam e acompanhavam o desenvolvimento das atividades no que dizia 

respeito ao cumprimento dos conteúdos programáticos pré-definidos. O programa de curso 

era feito em comum pelos 15 professores de Matemática e determinava uma sequência de 

conteúdos para serem trabalhados. Os professores utilizavam metodologias que tinham 

aspectos comuns. Portanto era preciso manter certa aproximação com o programa de curso 

escolhido. Vale dizer que um livro didático20 do Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD) era oferecido aos alunos como material de consulta teórica e fonte de exercícios. 

Assim, além de manter o programa de curso, era preciso utilizar o livro didático adotado. 

Outro ponto a considerar era que as atividades de Modelagem Matemática, da forma 

como foram propostas (tema livre), exigiam tempo maior, tanto para os alunos investigarem 

seus temas quanto para debaterem, refletirem e se posicionarem, ou seja, adquirirem certa 

“maturidade”, uma vez que era a primeira experiência com essa metodologia. Dessa forma, 

                                                 
20 Iezzi, G.; Dolce, O.; Degenszajn, D.; Perigo, R.; Almeida, N.; Matemática: Ciências e Aplicações, v.1, 6. ed., 
São Paulo, Editora Saraiva, 2010, 304 p.  
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estendendo um pouco mais o período de pesquisa e dos trabalhos, haveria maior 

envolvimento dos alunos com o tema. 

Era preciso, pois, cumprir o programa e desenvolver o projeto de Modelagem 

Matemática. A estratégia utilizada foi destinar uma parte das aulas ao trabalho com os 

conteúdos do programa e outra parte às atividades de Modelagem. 

Para cada turma, a Matemática tinha carga horária semanal de 6 (seis) aulas de 50 

minutos, distribuídas nos seguintes horários: 2 (duas) às segundas-feiras, 2 (duas) às terças-

feiras e 2 (duas) às quartas-feiras. Inicialmente, foram utilizadas uma ou duas aulas semanais 

para a atividade de Modelagem e as demais aulas para trabalhar conteúdos do programa da 

disciplina. Posteriormente, mais aulas para as atividades de Modelagem devido à necessidade 

de trabalhar o tema função (de acordo com o cronograma da escola) e à possibilidade de 

início de uma greve na instituição. A intenção era permitir que todos os grupos apresentassem 

os trabalhos antes da possível paralisação. Também passamos a utilizar o Laboratório de 

Informática por necessidade de acessar internet e usar softwares específicos.  

O detalhamento da forma como as atividades foram conduzidas é apresentado no 

Capítulo 3. 

2.5. PROCEDIMENTOS DE COLETA E REGISTRO DE DADOS 

Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram o caderno de campo, gravações 

em áudio dos encontros e em vídeos das apresentações dos trabalhos, questionário, trabalhos 

escritos pelos alunos no Google Docs. e trabalhos entregues durantes as aulas. 

2.5.1. CADERNO DE CAMPO 

 Um dos instrumentos de coleta de dados utilizado nesta pesquisa foi o caderno de 

campo ou caderno de bordo ou notas de campo. Segundo Bogdan e Biklen (1994), o resultado 

bem sucedido de uma pesquisa qualitativa baseia-se em notas de campo detalhadas, precisas e 

extensivas, sendo também um suplemento importante a outros métodos de coleta de dados. 

 Nesta pesquisa, foram analisadas as notas de campo de todos os encontros realizados 

nas duas turmas, com o intuito de confrontar e comparar com os dados colhidos por outros 

instrumentos. 
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2.5.2. GRAVAÇÕES EM ÁUDIO 

 Pela característica da pesquisa desenvolvida, ou seja, trabalhos desenvolvidos por 

grupos, em sala de aula, com participação do professor/pesquisador, tornou-se necessária a 

utilização de instrumentos de coleta de dados que auxiliassem a organizar e recuperar 

informações não perceptíveis durante o trabalho de campo. A opção foi gravar em áudio os 

encontros com os alunos. A princípio foi gravado um áudio geral, capturando falas, diálogos, 

debates ou discussões de toda a turma. No entanto o método não funcionou pelo fato de as 

falas dos alunos ficarem misturadas e difíceis de serem entendidas no momento da 

transcrição. Portanto se optou por fazer a gravação dos diálogos dos grupos nos momentos de 

orientação e debate durante os encontros.  

2.5.3. GRAVAÇÕES EM VÍDEO 

 Havia uma expectativa de que nas apresentações dos trabalhos a Modelagem criasse 

um ambiente propício para discussão dos temas escolhidos, possibilitando a análise na 

perspectiva da Educação Matemática Crítica. Sendo assim, o instrumento de coleta de dados 

que poderia favorecer o registro mais preciso era a gravação em vídeo das apresentações.  

Segundo Loizos (2002, p.137), as imagens “com ou sem acompanhamento de som, 

oferecem um registro mais poderoso das ações temporais e dos acontecimentos reais – 

concretos materiais”. Para ele o vídeo é relevante, pois é “um registro de dados sempre que 

algum conjunto de ações humanas é complexo e difícil de ser descrito compreensivamente por 

um único observador, enquanto ele se desenrola”. Ele ainda destaca que o pesquisador deve 

decidir, segundo os objetivos e a fundamentação teórica, o que será analisado e transcrito de 

cada filmagem produzida. 

A metodologia de análise de vídeos possui, segundo Loizos (2002), a vantagem de 

captar sons e imagens, possibilitando uma apreciação da situação, momento a momento. A 

filmagem supera o limite da observação humana, que, muitas vezes, tem apenas uma 

percepção parcial, deixando de perceber detalhes e cenas simultâneas. No entanto há 

divergências sobre como trabalhar com vídeo. Alguns autores reforçam a ideia de que é 

necessário transcrever toda a filmagem para analisá-la, enquanto outros argumentam que 

apenas os “episódios” (VILLARREAL, 1999) considerados relevantes para a pesquisa devem 

ser transcritos para análise posterior. 

 Loizos (2002, p.153) lança uma indagação ao pesquisador que pretende fazer uso de 

gravações em vídeo: “o uso de uma gravação visual irá trazer uma melhora significativa para 
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o resultado de minha pesquisa?” Contextualizando o questionamento nesta pesquisa, 

acreditamos que sim, uma vez que os vídeos foram usados para analisar aspectos dos 

trabalhos relacionados à construção de modelos e também à perspectiva sociocrítica 

proveniente dos debates ocorridos nas apresentações. A gravação em vídeo é de extrema 

importância para a pesquisa, pois, através dela, é possível analisar discussões, interpretações e 

explicações dos alunos durante as exposições dos trabalhos, sanar dúvidas e obter 

informações. Além disso, arquivos em vídeo permitem que os dados sejam vistos tantas vezes 

quantas forem necessárias, possibilitando que alguns equívocos sejam esclarecidos durante o 

desenvolvimento da pesquisa. 

2.5.4. OBSERVAÇÕES  

A descrição do contexto deste estudo foi baseada nas observações registradas no 

caderno de campo pelo professor/pesquisador 1, realizadas durante o desenvolvimento das 

atividades de Modelagem Matemática. A observação foi importante, pois muitos fatos que 

aconteceram durante os trabalhos não foram captados por outro instrumento de coleta de 

dados (gravação em áudio), apenas observação do professor/pesquisador. As observações 

concentraram-se em anotações simples que procuraram registrar a participação e atuação dos 

estudantes no desenvolvimento das atividades de pesquisa propostas em sala de aula. 

A preocupação com essas observações é recomendada por Alves-Mazzotti (1998) e 

por Lüdke e André (1986), pois “a observação associada a outras técnicas de coleta, permite 

um contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado, o que apresenta 

uma série de vantagens” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 26). Pode-se citar como exemplo a 

possibilidade de recordar os acontecimentos e recorrer a conhecimentos e experiências para 

auxiliar no processo de compreensão do fenômeno estudado. A observação, de acordo com 

Lincoln e Guba (1995), permite que o pesquisador amplie o conhecimento que estava 

subentendido.  

Durante a realização da observação, na pesquisa em questão, foi anotado tudo que era 

considerado relevante, tanto em aspectos relacionados à postura e às atitudes tomadas pelo 

professor/pesquisador quanto em aspectos relacionados aos alunos. 

2.5.5.  APLICAÇÃO DE UM QUESTIONÁRIO 

Segundo Parasuraman (1991) apud Chagas (2000), um questionário é um conjunto de 

questões feitas para gerar os dados necessários para se atingirem os objetivos do projeto. O 
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autor afirma que o questionário é muito importante na pesquisa científica, especialmente nas 

ciências sociais. O questionário deve ser utilizado quando as situações existem, mas as 

evidências precisam ser desenvolvidas (ALLEVATO, 2008, p. 187).  

Nesta pesquisa foi utilizado um questionário com questões abertas, com o objetivo de 

buscar um relato dos alunos sobre as atividades desenvolvidas. Este instrumento é um 

feedback que pode ajudar na análise dos dados coletados.  

O questionário foi aplicado após a conclusão da segunda etapa da pesquisa. Na 

primeira etapa, os grupos pesquisaram e preparam um texto sobre o tema escolhido. Foram 

escolhidos dois grupos, que apresentaram o trabalho à turma. Na segunda etapa, foram 

utilizados os trabalhos apresentados para abordar o conceito de função e em seguida os 

demais grupos apresentaram seus trabalhos. Após esta abordagem é que foi proposto o 

questionário, a fim de obter mais informações ou evidências dos alunos sobre o ambiente 

gerado pelo trabalho de Modelagem Matemática. 

 A necessidade de aplicar um questionário individualizado foi percebida em função de 

muitos alunos não se manifestarem nas atividades em grupo, por inibição ou timidez, por 

dificuldade de se expressar oralmente ou por divergência com opiniões dos colegas de grupo. 

Assim um questionário individualizado poderia dar mais subsídios ao projeto.  

O questionário foi estruturado com a intenção de medir o impacto da metodologia de 

trabalho, saber a opinião dos alunos sobre as atividades realizadas no projeto, aspectos 

positivos e negativos. Ele se encontra no Apêndice 1 e é analisado junto aos outros 

instrumentos de coleta de dados.  

2.5.6. TRABALHOS ESCRITOS  

Nesta pesquisa foram propostas atividades escritas durante as aulas e também no 

espaço virtual Google Docs., que é um recurso que funciona como um HD virtual e possibilita 

criar e compartilhar trabalhos on-line. 

As atividades propostas em sala de aula para cada uma das turmas eram duas 

sequências com 10 questões. A primeira (Apêndice 2 e Apêndice 3) relacionava os trabalhos 

dos grupos com o conceito de função e a segunda (Apêndice 4) com o estudo informal de 

gráficos.  

A pesquisa feita pelos grupos também resultou em texto coletivo, passível de leitura e 

edição por todos os alunos componentes dos grupos e pelos professores/pesquisadores. Vale 

dizer que cada grupo postou um texto que serviu de referência para a apresentação oral. Os 
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textos foram gerenciados pelo administrador (professor/pesquisador 1), que os compartilhou 

com os demais participantes.  

Por último, foram debatidos, em sala de aula, os trabalhos que abordavam o estudo ou 

a construção de modelos. Alguns grupos obtiveram modelos matemáticos em forma de 

expressões algébricas, outros em forma de tabelas e gráficos e em um grupo os modelos 

foram desenhos, o que Brites (2012) define como Modelagem Matemática Gráfica.   

2.5.7. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Segundo Lüdke e André (1986), “o conteúdo das observações deve envolver uma 

parte descritiva e uma parte mais reflexiva. A parte descritiva compreende um registro 

detalhado do que ocorre no campo”. A descrição e análise dos dados constituem um momento 

importante, decisivo para o andamento e para a confiabilidade da investigação. 

Analisar os dados qualitativos significa “trabalhar” todo o material obtido durante a 
pesquisa, ou seja, os relatos de observação, as transcrições de entrevistas, as análises 
de documentos e as demais informações disponíveis. A tarefa de análise implica, 
num primeiro momento, a organização de todo o material, dividindo-se em partes, 
relacionando essas partes e procurando identificar nele tendências e padrões 
relevantes. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 45). 

Os autores também afirmam que o primeiro passo na análise é a construção de um 

conjunto de categorias descritivas, em nosso caso, eixos de análise que serviram para 

subdividir e nortear análise.   

A descrição das atividades e dos dados coletados é feita no Capítulo 3 e a análise e 

interpretação bem como as considerações finais são apresentados no Capítulo 4 desta. Os 

dados coletados foram separados e organizados segundo três eixos com base nos objetivos da 

pesquisa. Nesses eixos buscaram-se indícios de contribuições da proposta pedagógica de 

Modelagem Matemática para a formação dos alunos segundo a Educação Matemática Crítica 

e para a abordagem de conceitos matemáticos. Foi analisada também a contribuição das TIC 

na criação dos ambientes de aprendizagem de Modelagem Matemática.  
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CAPÍTULO 3 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

A descrição das atividades desenvolvidas  tem  como referência as etapas da 

realização das atividades de Modelagem Matemática. Em algumas  a descrição é feita de 

maneira mais geral, pelo fato de a pesquisa ter sido realizada de forma similar nas duas 

turmas. Em outras etapas,  a  descrição é  mais específica, para  caracterizar cada turma.  

Apresentam-se a seguir as atividades de Modelagem Matemática que foram 

desenvolvidas pelos alunos em três contextos: na sala de aula, no Laboratório de Informática e 

extrassala (residência do aluno, rua, campus, lan house, etc.). A descrição está dividida  em 6 

etapas. Na primeira, desenvolvimento dos projetos, apresentam-se as atividades a partir da 

exposição da proposta e do convite para participação, seguindo com a formação dos grupos,  

escolha  e delimitação dos temas, desenvolvimento dos projetos, construção de um texto 

coletivo e/ou colaborativo para cada grupo e preparação das apresentações. Na segunda etapa, 

descrevem-se as apresentações temáticas de dois grupos: Segunda Guerra Mundial - 

Holocausto e Redes Sociais – Orkut × Facebook.  Na terceira etapa, descreve-se como foi 

sistematizado o conceito de função tomando como referência os trabalhos apresentados pelos 

grupos citados. Na quarta etapa, descrevem-se as apresentações dos demais grupos. Na quinta 

etapa, apresenta-se como o conceito de função foi retomado depois de um período de 

interrupção das atividades e como foi feito um trabalho para interpretação de gráficos. Na 

sexta e última etapa, apresentam-se as matematizações ou modelos matemáticos com base nos 

dados dos trabalhos dos grupos. 

No Quadro 3, a seguir, estão apresentadas datas, dias da semana, tempo de duração e 

atividades realizadas com os alunos no ambiente de aprendizagem proporcionado pela 

Modelagem Matemática. 

Dia / tempo Atividades  

28 mar Quarta 50min 
Convite às turmas, formação dos grupos, escolha do tema e socialização com 
os demais alunos sobre os interesses de cada grupo em relação ao tema 
escolhido. 

04 abr Quarta 50min 
Aprofundamento no tema e recortes nos dados que os grupos pesquisaram e 
trouxeram para a sala. Ajustes de temas. 

12 abr Quarta 50min 
Análise dos dados pesquisados, debatendo e direcionando a pesquisa rumo a 
responder à questão colocada pelo grupo. Orientações para a pesquisa de 
novos dados. 

19 abr Quarta 1h40  Pesquisa de informações na internet com auxílio do laboratório de informática. 

07 mai Segunda 1h40  
Construção de um texto coletivo para cada grupo com auxílio da ferramenta 
Google Docs. 
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08 mai Terça 1h40  
Orientações aos grupos quanto aos dados obtidos, analisando e debatendo 
sobre os modelos matemáticos que surgiram: gráficos, tabelas, fórmulas, 
desenhos, etc. 

09 mai Quarta 1h40  Preparação das apresentações dos grupos com a ferramenta PowerPoint. 

29 mai Terça 1h40  
Apresentação dos temas Segunda Guerra (turma de Automação) e Redes 
Sociais (turma de Mineração). 

30 mai  Quarta 1h40  
Introdução ao conceito de função. Sequências de atividades proposta a partir 
de situações retiradas dos trabalhos Segunda Guerra (turma de Automação) e 
Redes Sociais (turma de Mineração). 

04 jun Segunda 1h40  
Debate com as turmas sobre o conceito de função, ideias básicas e a 
necessidade de formalização. 

05 jun Terça 1h40  
Apresentação dos temas Copa do mundo 2014 e Desenho Artístico Mangá 
(turma de Mineração) e Pintores e Alcoolismo (turma de Automação). 

06 jun Quarta 1h40  
Apresentação dos temas Música-métrica da letra e Slipknot (turma de 
Mineração) e Música-Rock e Casa dos Contos (turma de Automação). 

11 jun Segunda 1h40  
Trabalho dos conceitos de domínio, conjunto imagem e contradomínio tendo 
como referência os temas apresentadas pelos grupos.  

Período de greve dos servidores públicos federais da Educação (12 jun a 21 set). 

24 set Segunda 1h40  
Revisão do conceito de função. Análise de situações propostas pelo livro 
didático. 

25 set Terça 1h40  
Atividades de leitura informal de gráficos retirados dos trabalhos apresentados 
pelos demais grupos. 

26 set Quarta 1h40  
Análise de gráficos. Análise de crescimento/decrescimento, 
máximos/mínimos, simetrias. Construção de gráficos no plano cartesiano. 

17 out Qua 1h40  
Estudo e análise do modelo de construção do rosto do mangá (turma de 
Mineração). Construção do modelo de troca de moeda para o Brasil – função 
exponencial e logarítmica (turma de Automação). 

21 nov Qua 1h40  

Construção do modelo para a previsão de passageiros nos aeroportos de Belo 
Horizonte – função linear (turma de Mineração). Estudo e construção do 
modelo de absorção de álcool no sangue – função exponencial e logarítmica 
(turma de Automação). 

Quadro 3: Cronograma de realização das atividades de Modelagem Matemática 
Fonte: Planejamento feito pelos pesquisadores/pesquisadores 

3.1. PRIMEIRA ETAPA – CONVITE À TURMA, FORMAÇÃO DOS GRUPOS, 
ESCOLHA DO TEMA, APROFUNDAMENTO E DELIMITAÇÃO DO TEMA 

Para desenvolvimento das atividades optou-se inicialmente por dividir as aulas, 

dedicando uma parte às atividades de Modelagem Matemática e outra aos conteúdos previstos 

no programa. 

Em ambas as turmas, o professor/pesquisador 1 começou  perguntando aos alunos se 

eles tinham o desejo de investigar, saber mais sobre algum tema, ou seja, que assunto  ou  

assuntos eles tinham interesse em pesquisar, pois o objetivo era estudar os assuntos por eles 

propostos. Quando foi feita a proposta, os alunos ficaram calados e admirados  e pareciam não 
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saber bem o que fazer. Existem relatos de vários pesquisadores (Bassanezi, 2002; Franchi, 

2007; Barbosa, 2007)  sobre a dificuldade dos estudantes em desenvolver atividades em que o 

professor não é o agente principal do processo. Nesse sentido, a inércia dos alunos não foi 

surpresa. Contudo, com    auxílio, iniciaram as discusões e foram surgindo temas e debates 

sobre que assunto seria mais ou menos interessante investigar. Os grupos interagiram bem e 

houve boa participação de todos os  integrantes. 

Após explanações de alguns alunos sobre um interresse específico ou individual, foi 

explicado  que seria difícil investigar e trazer para sala de aula 35 assuntos ou temas 

diferentes. As turmas concordaram e com o aceite de realizar a atividade, foi sugerido  que a 

turma se dividisse em grupos, não estipulando quantos alunos deveria haver em cada grupo. 

Após uma organização inicial, foi possível perceber que os alunos haviam se dividido em 7 

grupos e que um aluno ainda não havia se interessado em participar de nenhum grupo. Sendo 

assim, foi adotada a formação de 5 grupos de trabalho (com orientação de  não formar muitos 

grupos, em função da dificuldade de acompanhar um número muito grande de temas). Foi 

pedido que os grupos com menos alunos se agregassem aos demais. Com exceção desse fato, 

o processo de formação dos grupos de trabalho se deu de forma livre e democrática, no 

sentido de considerar e acatar  anseios, considerações ou vontade da maioria. Formaram-se 

grupos com 5, 6, 7 e 8 alunos.  

Como a proposta era trabalhar com temas livres, foi pedido aos alunos que refletissem 

e discutissem sobre que tema  ou temas  eram de seu interesse, na Matemática ou em outras 

áreas do conhecimento. Os grupos começaram a debater e alguns alunos tentaram convencer 

seus pares a escolher determinado tema. Nesse momento, o professor/pesquisador 1 percebeu 

que o interesse do aluno com maior influência no grupo geralmente era acatada, mesmo não 

refletindo a vontade da maioria. Feitas as escolhas, foi pedido aos grupos, em cada uma das 

turmas, que apresentassem e justificassem suas escolhas para o restante da turma, para que 

todos se inteirassem sobre o assunto. Assim foi feito.  

O  Quadro 4, a seguir, apresenta os temas escolhidos pelos grupos das duas turmas, 

após as mudanças e a delimitação. 

Turma de Automação Turma de Mineração 

Grupo 1 Pontos Turísticos de Ouro 
Preto – Casa dos Contos 

Grupo 1 Música – Métrica da Letra 

Grupo 2 História da Arte – Pintores   Grupo 2 Desenho Artístico – Mangá 

Grupo 3 Segunda Guerra Mundial – 
Holocausto 

Grupo 3 Música – Slipknot 
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Quadro 4: Temas escolhidos pelos grupos 
Fonte: Banco de dados do professor/pesquisador 1 

Definidos os temas, foi mantida a estrátegia de fazer as atividades de Modelagem 

Matemática  paralelamente às  outras atividades escolares. Sendo assim, na parte da aula 

utilizada para desenvolver as atividades nos reuníamos com o objetivo de acompanhar e 

orientar o trabalho que estavam desenvolvendo. Os grupos se reuniam para discutir sobre as 

informações individuais obtidas na pesquisa extraclasse. Os professores/pesquisadores 

perceberam certa dificulade dos grupos de buscar  informações relativas aos temas. No  

primeiro momento trouxeram textos impressos retirados da internet, com informações que não 

se conectavam, sem uma reflexão prévia sobre o conteúdo. Mais do que conhecer sobre o 

tema, os alunos, por estarem em uma aula de Matemática,  estavam procurando 

principalmente dados matemáticos e por essa razão colecionavam gráficos, tabelas, números, 

fórmulas, estatísticas, etc. Isso pode ter ocorrido pela forma como foi apresentada a proposta, 

pedindo que os alunos procurassem ver “algo” de Matemática relacionado aos assuntos 

pesquisados. Portanto  um equívoco da apresentação  fez com que o interesse dos alunos  

pelos assuntos escolhidos ficasse em segundo plano. De acordo com Hermíno (2008), o 

interesse é destacado como um fator presente na Modelagem Matemática e o professor,  

sempre que possível, relaciona o interesse dos alunos com os tópicos basicos do curso. 

Portanto mudamos a orientação pedindo que os alunos escolhessem um assunto que gostariam 

de aprender, de conhecer mais, sem a princípio se preocuparem com a Matemática.  

Um fato significativo foi que todos os grupos estavam muito preocupados com a 

apresentação do trabalho (produto final), o que de certa forma é um comportamento natural, 

pois eles seriam avaliados na apresentação. Os grupos queriam obter informações, 

questionando sobre quando e como seriam realizadas as apresentações dos trabalhos. Foi 

preciso orientá-los a tentar diminuir a ansiedade. Estavam muito preocupados com o resultado 

final, apesar de terem dúvidas sobre o que efetivamente fazer com o material que tinham 

pesquisado. Isso talvez se justifique pelo fato de que nas aulas de Matemática, em geral, o 

foco é colocado mais no resultado final do que no processo de obtenção desse resultado 

(CHAVES, 2005). Em vista disso, foi explicado que os grupos precisavam obter mais 

informações, pensar sobre o que buscavam em suas pesquisas. Assim, os 

Grupo 4 Drogas Legalizadas – 
Alcoolismo 

Grupo 4 Copa do Mundo de 2014 – 
Infraestrutura das Cidades- Sede 

Grupo 5 Música – Rock Grupo 5 Redes Sociais – Orkut × 
Facebook  
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professores/pesquisadores acompanhariam os trabalhos e, quando as informações pesquisadas 

estivessem relatadas em um texto escrito por eles, haveria a preparação da apresentação dos 

trabalhos.  

Foi possível perceber que em ambas as turmas havia grupos nos quais a pesquisa não 

estava progredindo por falta de material. Alguns grupos haviam pesquisado sem fazer 

anotações ou imprimir dados. Uma  alternativa interessante para contornar esse tipo de 

dificuldade foi contar com recursos de computadores e internet, o que  foi viabilizado para os 

encontros seguintes, que aconteceram no Laboratório de Informática (Figura 1). Isso foi bem 

aceito pelos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Laboratório de Informática 
Fonte: Banco de dados do professor/pesquisador 1 

A partir desse momento todas as atividades foram desenvolvidas no Laboratório de 

Informática, com uso da internet. Isso possibilitou a busca constante  de informações, com 

respostas imediatas, mesmo com as eventuais mudanças de interesse dos alunos, de acordo 

com o aprofundamento da pesquisa. O ambiente foi propício para o desenvolvimento das 

atividades tanto na  busca e tratamento das informações  quanto na elaboração do texto 

relativo ao trabalho desenvolvido, que foi feito utilizando-se  o Google Docs. A disposição 

física da sala não favorecia o trabalho em grupo (Figura 2), uma vez que a sala tinha bancadas 

de alvenaria com  computadores para uso individual. 
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 Figura 2: Turma de Automação  
Fonte: Banco de dados do professor/pesquisador 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Turma de Mineração  
Fonte: Banco de dados do professor/pesquisador 1 

Isso fez com que, inicialmente, os alunos de cada grupo ficassem separados, 

dificultando a interação. Ocorreram também algumas dificuldades de acesso aos arquivos do 

Google Docs., o que dispersou um pouco alguns alunos que aproveitarem o fato de ter acesso 

à internet para acessar redes sociais, desviando o foco do trabalho. Foi curioso notar que, 
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apesar de estarem próximos uns dos outros, alguns usavam as redes sociais até para se 

comunicar com o próprio grupo.  Reorganizadas  as atividades,    cada grupo  usou  apenas 

dois computadores (Figura 3) e,  como consequência,  os alunos passaram a interagir de outra 

forma. 

Quanto à busca de informações, os alunos foram orientados para a confiabilidade dos 

sites e a importância de citação das fontes pesquisadas. 

Alguns alunos não sabiam fazer pesquisa. Colecionavam informações, mas muitas 

vezes não se preocupavam em entendê-las e interpretá-las. A fala de um aluno evidencia esse 

despreparo: “para mim pesquisar era copiar um texto de algum livro ou da internet” (NOTA 

DE CAMPO, PROFESSOR/PESQUISADOR 1).  

Os professores/pesquisadores acompanharam os trabalhos de cada grupo orientando-os 

nas pesquisas, procurando identificar de que maneira a Matemática poderia contribuir para 

responder às questões levantadas ou para compreender aspectos dos temas em estudo e 

também estimulando uma discussão crítica acerca dos assuntos pesquisados. 

Os alunos foram orientados a utilizar o ambiente Google Docs. para redigir um texto 

coletivo referente ao trabalho com os temas, construído continuamente tanto no espaço das 

aulas como fora delas, e a compartilhá-lo entre os membros do grupo e os dois 

professores/pesquisadores. Para iniciar, foi sugerido aos grupos que escrevessem o tema 

escolhido e os motivos que os levaram a escolhê-lo. Também que primeiramente colocassem 

no texto as informações que já possuíam (que assim poderiam ser compartilhadas entre todos) 

e posteriormente fossem definindo os aspectos a serem estudados e apresentando os 

resultados obtidos. A escrita, feita de forma colaborativa, possibilitou grande interação entre 

os participantes (alunos e professores/pesquisadores) tanto nos encontros presenciais (sala, 

Laboratório de Informática) como nos virtuais. A dinâmica possibilitou mudanças 

significativas na qualidade dos trabalhos produzidos, no curto espaço de tempo entre um e 

outro encontro presencial. 

Após vários encontros, que permitiram acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos, 

os professores/pesquisadores procuraram dialogar a respeito dos temas, chamando atenção 

para diferentes aspectos e, ao mesmo tempo, procurando perceber a Matemática que se 

mostrava nas situações. Os alunos foram orientados a redigir a versão final do trabalho e a 

preparar uma apresentação para a turma. 

Foram necessários seis encontros para trabalhar os temas em sala de aula e depois 

disso as apresentações foram agendadas embora não considerássemos os trabalhos totalmente 

concluídos e as possibilidades da modelagem suficientemente exploradas. Os 
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professores/pesquisadores entenderam que o trabalho desenvolvido até então poderia dar 

subsídios para a abordagem do tema função e que era conveniente ser feito naquele momento 

para não haver grande defasagem no que se referia aos conteúdos trabalhados nas turmas 

pesquisadas e outras da instituição. Importante é destacar que, embora as atividades tivessem 

características diferenciadas, a proposta era não desconsiderar o planejamento da área de 

Matemática da instituição e, portanto, trabalhar os conteúdos matemáticos previstos, inclusive 

com o uso do livro didático, assim como estavam fazendo os demais professores de outras 

turmas. No entanto a preocupação foi introduzir e trabalhar os conceitos com base nos 

contextos referentes aos temas estudados. A intenção era retomar as atividades dos diferentes 

grupos, possivelmente em conjunto com cada uma das turmas, com o objetivo de abordar: 

função, interpretação de diferentes representações de função nos contextos dos temas e 

construção de modelos matemáticos. 

Relata-se a seguir o desenvolvimento dessas atividades em cada grupo.  

TURMA DE AUTOMAÇÃO 

Grupo 1: Pontos Turísticos de Ouro Preto – Casa dos Contos  

 O Grupo 1  era formado por sete alunos. Inicialmente a proposta era estudar os pontos 

turísticos de Ouro Preto. O interesse se deu pelo fato de alguns alunos já terem participado de 

um trabalho no Ensino Fundamental sobre   pontos turísticos da cidade. Os alunos queriam 

entender melhor sobre pontos de visitação que despertavam a atenção de turistas. Após 

perceberem a dificuldade de  obter informações sobre  todos os pontos turísticos da cidade de 

Ouro Preto,  que tem muitos locais, tanto históricos como naturais, resolveram focar  apenas 

um deles: a Casa dos Contos. 

No primeiro momento os alunos não tinham o objetivo específico de estudar sobre a 

Casa dos Contos ou mesmo de abordar a Matemática. Os professores/pesquisadores sugeriram 

que eles prestassem atenção em aspectos da construção do prédio e comentou também sobre a 

possibilidade de eles pesquisarem sobre as moedas e sua evolução, em vista da existência do 

museu de numismática. Após buscas de informação e diálogos entre os componentes do 

Grupo, resolveram pesquisar sobre as moedas adotadas no Brasil desde o tempo da 

colonização. 

Como justificativa para a escolha do tema a ser estudado o Grupo escreveu: 

Escolhemos a Casa dos Contos, por causa de sua história que se relaciona com a 
moeda. O museu tem uma relação com o dinheiro desde seu construtor, que foi João 
Rodrigues de Macedo, que era um cobrador de impostos da Capitania de Minas. 
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Hoje o museu abriga o Centro de Estudos do Ciclo do Ouro, o museu da Moeda e a 
Agência da Receita Federal de Ouro Preto. Além de uma mostra numismática. 
(RELATÓRIO DO GRUPO 1, CASA DOS CONTOS). 

Os alunos foram orientados a continuar os trabalhos utilizando o Google Docs. No 

terceiro encontro, já mostravam progresso, tendo inserido fotos sobre as moedas utilizadas no 

Brasil desde a monarquia. Tinham também realizado uma pesquisa sobre inflação. Buscando 

instigá-los a refletir criticamente sobre o tema pesquisado, foi perguntado ao grupo: O que é 

inflação?  Como a inflação afeta a vida das pessoas? Como a simples troca de moeda ou a 

retirada de zeros pode mudar aspectos ligados ao bem-estar da população? Por que nos países 

ricos a inflação é muito pequena? Como os alunos não sabiam as respostas, os 

professores/pesquisadores orientou para que buscassem mais informações que esclarecessem 

o que era inflação, a causa de haver tanta troca de moedas em alguns períodos, as relações 

dessas moedas e a troca por dólar, moeda considerada estável. O Grupo foi orientado a 

organizar as informações sobre as moedas em uma tabela para avançar nos trabalhos e na 

escrita do texto. 

No último encontro no Laboratório de Informática, o Grupo se interessou em fazer 

uma estimativa de quando o Brasil teria que mudar novamente de moeda. A sugestão foi 

considerar uma inflação média de acordo com as informações que o Grupo possuía. Eles 

decidiram considerar a inflação de 6% ao ano e construir uma tabela com os valores por eles 

calculados e fazer uma estimativa.  

Grupo 2: História da Arte – Pintores 

O Grupo 2  tinha  sete componentes. O  interesse inicial era estudar sobre a história da 

arte. Após pesquisarem perceberam que o tema estava muito amplo e resolveram focar 

história da pintura. Como uma aluna do Grupo conhecia  pintores locais e tinha interesse em 

investigar sua pintura, o Grupo decidiu confrontar informações sobre um pintor local com as 

sobre um pintor famoso.  

Uma aluna entrevistou um pintor por eles escolhido, no centro da cidade. Porém, 

depois da entrevista, foram informados por comerciantes de que o entrevistado não era de fato 

um pintor. De acordo com os comerciantes, aquele senhor apenas revendia as pinturas, era um 

comerciante ou até mesmo um atravessador entre o pintor e os compradores. Os 

professores/pesquisadores aproveitaram o momento para conversar com o Grupo sobre a 

confiabilidade da informação e também sobre o problema dos pintores locais quanto à 

comercialização de seus trabalhos e sobre a figura do atravessador. O Grupo foi orientado a 
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fazer uma entrevista com um pintor profissional, para confrontar informações e obter 

subsídios, e a visitar uma galeria de arte da cidade onde pintores locais expunham trabalhos 

como cooperativa. A cooperativa poderia ser uma solução para o problema do atravessador. O 

Grupo foi também orientado a buscar informações sobre algum pintor famoso, para ter mais 

referências. 

No encontro seguinte o Grupo informou que, em vez de pesquisar sobre história da 

pintura, decidiu mudar o tema para Pintores e entrevistar o pintor local Paulo Roberto 

Valadares: 

Escolhemos o tema “A arte por trás de seus pintores” por ser um conteúdo incluso 
em vestibulares, concursos, e pouco estudado na escola por ser um assunto mais 
específico da matéria de artes. Iremos falar sobre a vida dos pintores: Van Gogh, por 
ter achado sua vida interessante para ser apresentada para a classe e Paulo Roberto 
Valadares, abordando principalmente suas obras, suas técnicas e seus custos. 
(RELATÓRIO DO GRUPO 2, HISTÓRIA DA ARTE – PINTORES). 

Nesse dia a aluna responsável pela entrevista com o pintor Paulo Roberto Valadares 

não estava presente, o que deixou os colegas chateados, pois tinham a intenção de trabalhar 

com base nas respostas do pintor entrevistado.  

Uma componente do Grupo havia encontrado na internet um tipo de modelo que 

comerciantes, leiloeiros e entendidos em pintura usavam para estimar ou dar valor às obras de 

arte. Eram dez itens que poderiam ser considerados para avaliar um quadro e também dar uma 

explicação do motivo. Os itens apresentados eram: autor, técnica, datas, tamanho, 

conservação, tema, origem, valor histórico, modismo e assinatura. Como esses itens 

apresentavam questões subjetivas, algumas envolvendo aspectos que os alunos desconheciam, 

foi sugerido que o Grupo tentasse construir seu próprio modelo para estimar o valor de uma 

obra. Um aluno propôs partir do valor que o pintor gastava para comprar a matéria prima 

(telas, tintas, moldura, etc.). Foi sugerido que utilizassem o Excel, pois esse software poderia 

auxiliar nos cálculos e, depois de caracterizado o modelo, eles poderiam encontrar valores 

estimados para diferentes obras. Destacou-se a importância de fazer ponderações e justificar 

escolhas. 

Posteriormente o Grupo relatou que Paulo Roberto Valadares se dispôs a ajudá-los 

com a pesquisa e até mesmo a participar da apresentação. O Grupo optou por utilizar 

informações do pintor local e fazer uma comparação com um pintor de renome mundial (Van 

Gogh). Procurou analisar características e semelhanças, comparar valor de mercado e valor 

cultural. Esse estudo foi inserido no texto do Google Docs.  

Grupo 3: Segunda Guerra Mundial – Holocausto 
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O Grupo tinha sete componentes, que escolheram o tema por gostar  de História e se 

interessar por  fatos que ocorreram durante e após a Segunda Guerra Mundial e até antes. 

Iniciada  a pesquisa, o Grupo constatou haver  grande quantidade de informação disponível na 

internet e percebeu a necessidade de fazer um recorte. Daí escolher o tema Holocausto. 

Nas informações apresentadas, a grande maioria era composta de dados estatísticos. 

Quando perguntados sobre o que interessava, os componentes responderam que queriam saber 

sobre a quantidade de judeus mortos, a população de judeus da época, etc. Foi sugerido ao 

Grupo que, em vez de simplesmente coletar dados, pesquisasse para tentar entender um pouco 

mais sobre o que motivou a Segunda Guerra Mundial e consequentemente o Holocausto: 

racismo, matança, problemas econômicos que a Europa enfrentava, localização da população 

de judeus, entre outros aspectos. Também fatos recentes que ainda refletem situações ou 

ideias da época, como grupos neonazistas que continuam a defender a segregação racial. 

Esses fatos poderiam ajudá-los no entendimento do que pretendiam estudar. O Grupo 

formulou algumas questões para orientar a pesquisa. 

A justificativa apresentada para a escolha do tema foi: 

Escolhemos esse tema porque ele envolve muitos dados matemáticos e a Segunda 
Guerra Mundial até hoje provoca interesse. Milhares de livros, revistas e sites são 
dedicados a ela. Existem muitos enigmas a serem desvendados sobre a Segunda 
Guerra Mundial, é fascinante observar a loucura e a inteligência de Adolf Hitler. É 
interessante também observar a repercussão dos resultados da Segunda Guerra 
Mundial nos dias de hoje. Com esse trabalho queríamos responder as seguintes 
perguntas: Que exemplos a Segunda Guerra Mundial deixou ao mundo? Como as 
pessoas concordaram com tamanha atrocidade? Porque ninguém impediu Hitler de 
exterminar cruelmente milhões de judeus? Por que Hitler tinha tanto ódio dos 
judeus? O que de fato aconteceu com os judeus? (RELATÓRIO DO GRUPO 3, 
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL – HOLOCAUSTO). 

Com a criação do arquivo para o Grupo no Google Docs. aconteceu um fato 

interessante: uma aluna que havia faltado à aula e estava com as informações pesquisadas em 

um pen drive foi convidada a participar da construção do texto, no horário da aula, 

virtualmente. A oportunidade permitiu, além de ressaltar o compromisso de cada um com o 

desenvolvimento da atividade, destacar as facilidades da ferramenta escolhida, como a 

possibilidade de compartilhamento de informações e de trabalho on-line.  

No encontro que sucedeu à criação do arquivo e do texto coletivo, o Grupo continuou 

trabalhando e coletando informações sobre números de mortos, quantidade de aviões 

produzidos, países que mais venderam aviões, quantidade de judeus mortos, entre outras. Um 

componente observou que, na Segunda Guerra Mundial, morreram mais soviéticos que 

alemães, o que os fez refletir, pois todos sabiam que os alemães tinham sido derrotados. O 

grupo foi orientado a refletir sobra a relação entre o número de mortos a população total, não 
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pensando nos números como dados absolutos, mas no que efetivamente representavam esses 

dados na análise, estabelecendo comparações. 

Na construção do texto coletivo os alunos inseriram muitos gráficos e foram 

orientados a interpretá-los para que pudessem compreender melhor aquilo que tinham 

escolhido para estudar.  

Grupo 4: Drogas Legalizadas – Alcoolismo 

O Grupo 4 tinha  seis alunos e buscou investigar os efeitos das drogas lícitas, tanto no 

aspecto físico como no psicológico. O entusiasmo com o tema escolhido era perceptível. Logo 

no início da pesquisa os alunos trouxeram vários dados estatísticos sobre consumo de quatro 

drogas legalizadas: álcool, tabaco, anfetaminas e antidepressivos. O interesse era essas drogas 

na atualidade: idade mais propícia ao vício, faixa etária de maior consumo, etc. Os 

componentes comentaram que algumas dessas drogas causavam muitos problemas. 

Exemplificaram citando o consumo de álcool e suas implicações no trânsito, com altas taxas 

de mortalidade no Brasil devido à combinação álcool e direção. Compararam o número de 

mortos no trânsito do Brasil com os números de mortos nas guerras do Oriente Médio. Foi 

sugerido pesquisar também sobre a Lei Seca e o que diz a lei a respeito da dosagem de álcool 

permitida aos motoristas.  

O Grupo ainda não havia decidido se estudaria as quatro drogas legalizadas ou se 

escolheria uma delas, motivo de pedir que procurassem organizar as informações. 

No encontro seguinte, ao apresentar o Google Docs., foi importante pedir aos 

membros do Grupo opiniões, mas o trabalho, ainda incipiente, exigia buscar mais 

informações. Questionamos o grupo sobre o que haviam aprendido a partir das informações 

obtidas sobre o tema. Os alunos disseram que tinham coletado informações sobre álcool e 

tabaco na internet, mas que não podiam explicá-las naquele momento, pois não haviam 

debatido entre si. As informações trazidas eram retalhos de textos que não tinham sido 

estudados, portanto deviam conversar sobre o que cada um tinha lido. 

No encontro seguinte, o grupo informou que o tema do trabalho seria Alcoolismo, 

apresentando esta justificativa: 

O consumo do álcool no nosso país é algo muito difundido em nossa mídia, cultura e 
meio social. Afinal de contas, essa é uma droga legalizada e que tem a permissão 
para ser propagada livremente nos meios de comunicação social. Além disso, o seu 
consumo normalmente está relacionado ao prazer. 

O alcoolismo é geralmente definido como o consumo consistente e excessivo de 
álcool ao ponto que este comportamento interfira com a vida pessoal, familiar, social 
ou profissional da pessoa. Pode potencialmente resultar em condições (doenças) 
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psicológicas e fisiológicas. Nosso grupo também teve foco nesse ponto. 
(RELATÓRIO DO GRUPO 4, DROGAS LEGALIZADAS – ALCOOLISMO). 

Na sequência do trabalho, um aluno inseriu no texto compartilhado grande parte de 

uma pesquisa científica realizada em um estado do Sul do Brasil, sobre o consumo de álcool 

em uma escola de Ensino Médio. Isso porque a pesquisa tinha muitos dados matemáticos, ou 

seja, estatísticos. Portanto o Grupo estava muito preocupado em apresentar números sobre o 

tema. Foi perguntado ao grupo se não seria interessante buscar informações sobre a região de 

Ouro Preto. Os alunos concordaram e explicaram que sabiam da existência de uma pesquisa 

sobre o consumo de álcool nas universidades federais brasileiras, em que a UFOP ficou em 

primeiro lugar. Portanto poderiam comparar dados da pesquisa do Sul com dados da região 

onde moravam, ou seja, além dos dados estatísticos, havia a possibilidade de conhecer um 

pouco da realidade próxima e até procurar alternativas para agir sobre ela. Foi possível 

acompanhar o desenvolvimento do trabalho na parte escrita compartilhada pela internet e 

sugerir mudanças, levando a outros questionamentos. Foi visível a contribuição da interação 

extraclasse no trabalho do Grupo. 

Grupo 5: Música – Rock 

O Grupo 5, composto por oito alunos, tinha decidido inicialmente estudar os sistemas 

de automação, justificando a escolha por estar relacionada à sua formação técnica. Depois 

decidiu mudar o tema pela dificuldade de obter  informações e  pelo fato de nem todos se 

interessarem por aquele assunto,  escolhido pela influência de um dos alunos. O segundo tema 

escolhido foi música, com enfoque maior no estilo musical rock, mas a justificativa não foi 

escrita.   

Questionados sobre o que pretendiam estudar, o Grupo informou que decidiu estudar 

alguns aspectos teóricos da música, como notas, compassos, transposição, todos com foco na 

Matemática e no ritmo musical rock. Foi sugerido que os alunos procurassem algum músico, 

maestro ou professor de arte que pudesse ajudá-los na questão teórica. Quanto ao rock, o 

Grupo se propôs a pesquisar e estudar sua história, pois gostava muito deste ritmo. Como 

mencionaram a Matemática na música, a sugestão foi pesquisar mais sobre isso. 

Posteriormente, o Grupo direcionou sua atenção para informações estatísticas das 

principais bandas de rock e usou o Google Docs. para armazenar e compartilhar as 

informações. 

Na tentativa de organizar as informações, um dos alunos construiu vários gráficos e 

tabelas com os dados obtidos, utilizando o Excel. Embora o trabalho fosse de todos, alguns 
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desses alunos não estavam participando da etapa. Em vista disso, foi pedido que o Grupo se 

reunisse para aprender como os gráficos haviam sido construídos e para discutir o que 

estavam retratando. Acompanhar o trabalho dos alunos permitiu ver como as informações 

estavam sendo usadas e a necessidade de buscar outras, além de sugerir mudanças no texto.  

TURMA DE MINERAÇÃO 

Grupo 1: Música – Métrica da Letra 

O Grupo 1 era formado por sete alunos. A escolha do tema se deu porque alguns  de 

seus membros tinham ligação direta com a música, participando de bandas e corais ou 

tocando algum instrumento musical. O Grupo disse estar interessado em estudar a história da 

música e suas relações com a Matemática. A escolha do tema Música foi justificada no texto 

escrito: 

Escolhemos esse tema porque temos uma maior afinidade com a música, e possui 
uma ampla relação com a matemática. Isso despertou curiosidade em todo grupo. 
Queremos ver até onde, e em que lugares encontraram relações entre os dois pontos. 
(RELATÓRIO DO GRUPO 1, MÚSICA – MÉTRICA DA LETRA). 

Apesar de ainda não ter informações precisas, o Grupo acreditava existir Matemática 

nas escalas musicais, na estrutura da música, nos tempos e até mesmo, segundo uma aluna, na 

letra. Que Matemática existiria na letra? Ela não soube explicar, afirmando apenas saber que 

existia uma relação entre o número de letras que compunham a música e a quantidade de 

versos com o número de letras do nome da pessoa que escutava e tinha afinidade com aquela 

música, portanto relação com a pessoa. Não havia ainda um entendimento sobre a possível 

relação mencionada. O Grupo foi incentivado a buscar mais informações. Sobre a teoria 

musical, por exemplo, pesquisar a relação entre Música e Física, no que dizia respeito a 

movimento ondulatório, frequência, comprimento de ondas, etc. O Grupo poderia conversar 

com outros professores, como os de Física, Artes ou Música, e ver que contribuições eles 

poderiam fornecer para o trabalho. Quanto à métrica, poderiam analisar poemas e buscar 

semelhanças com a música, portanto se indicava a ajuda de professores de Língua Portuguesa. 

Os alunos poderiam compor uma música e até apresentá-la aos demais grupos.  

Para subsidiar os trabalhos do Grupo, no encontro seguinte foi apresentado a eles um 

trabalho (CAMARGOS, 2010) que relacionava a Música e a Matemática, com explicação da 

relação entre o tamanho das cordas de um violão e as frações. Essa relação já havia sido 

encontrada pelo Grupo, mas não tinha sido entendida. Um dos alunos tentou explicá-la, mas 

estava confundindo a representação musical (notas e linhas da partitura) com as divisões dos 
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comprimentos da corda vibratória dos instrumentos que tinham relação com as frações. Foi 

perguntado ao Grupo sobre a relação entre as frações, as divisões das cordas, as vibrações, os 

tons e as oitavas, compreendendo que era preciso pesquisar mais e procurar entender as 

informações conseguidas. Sobre a métrica não foi possível avançar nas pesquisas por não 

encontrar mais informações.  

Na continuidade dos trabalhos, o Grupo não se manteve interessado no assunto e, 

apesar de ter concluído o texto com muitas informações, não mostrou ter boa compreensão da 

Matemática presente na Música. A conclusão se deveu ao fato de não ser possível explicar a 

função da Matemática nas informações pesquisadas e a possibilidade de a Matemática ajudar 

na compreensão das informações. 

Grupo 2: Desenho Artístico – Mangá 

O Grupo 2 era composto por cinco alunos que tinham interesse em estudar desenho 

técnico mas que,  após pesquisas iniciais, mudaram o interesse para desenho artístico. Estudar 

o  mangá21 foi influência de um aluno  que desenhava muito bem e interesse de verificar a 

existência de alguma relação entre esse tipo de desenho e a Matemática. Os alunos tanto 

acreditavam existir relação entre o mangá e a Matemática que logo no início mudaram o título 

do trabalho para “Matemática e Arte: uma associação possível”. 

A  escolha do tema foi justificada da seguinte forma: 

No nosso grupo tivemos a ideia de montarmos um trabalho sobre desenhos gerais, 
até que Daniel teve a ideia de mexer somente com um estilo de desenho que foi o 
‘MANGÁ’ pois existe muita MATEMÁTICA para fazer um desenho, por mais que 
seja fácil. Cada desenho exige uma Matemática como geometria e talvez ate contas 
para efetuar as artes ‘DESENHOS’ (grifos do grupo). (RELATÓRIO DO GRUPO 
2, DESENHO ARTÍSTICO – MANGÁ). 

Os alunos apresentaram figuras e desenhos explicando: “mangás são compostos por 

figuras geométricas, que são simétricas e todos obedecem a um padrão”. Foi perguntado ao 

Grupo se eles tinham informações tinham sobre o motivo de esses desenhos japoneses serem 

padronizados, com estruturas perfeitas?  Havia alguma relação com questões culturais dos 

povos orientais, que primam pela perfeição e disciplina? Essas características, de alguma 

maneira, eram retratadas nos desenhos? Como a Matemática auxiliava esses desenhistas?  

Os alunos estavam muito interessados e obtiveram muitas informações de como fazer 

esses desenhos. Sabiam que existiam vários tipos de mangá e que no Brasil já havia um 

                                                 
21 Mangá é o nome dado às histórias de quadrinhos de origem japonesa. A palavra surgiu de dois vocábulos: 
man, que significa involuntário, e gá, imagem. Disponível em: http:/mangasjbc.uol.com.br. acessado em 
02/09/2013. 
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personagem de Turma da Mônica Jovem (EDITORA PANINI LTDA) cujo desenho era feito 

com a técnica do mangá.  

Foi sugerido que eles tentassem entender os padrões utilizados para cada tipo de 

mangá e, utilizando um deles, construíssem um mangá coletivo, em que o processo fosse 

visualizado, desde o “esqueleto”, que é usado como base, até o desenho final.  A ideia era 

tornar visíveis as formas matemáticas presentes no desenho. Seria preciso explicar como 

aqueles desenhos eram construídos e procedimentos adotados em cada etapa. Além do passo a 

passo da construção do mangá, os alunos deveriam fazer um experimento testando a 

funcionalidade.  

O texto coletivo foi feito com a inserção de muitas imagens e orientações sobre a 

construção do mangá, com destaque para as formas geométricas e os padrões.  

Grupo 3: Copa do Mundo de 2014 – Infraestrutura das Cidades-Sede 

O Grupo 3 era composto por sete alunos. Inicialmente havia interesse em pesquisar o 

que motivou a escolha de curso pelos alunos ingressantes na instituição. No entanto o tema foi 

abandonado porque o Grupo achou difícil obter essas informações e não sabia  por onde 

começar. Sendo assim, surgiu a ideia de pesquisar a temática Copa do Mundo de 2014, já que 

o evento esportivo aconteceria no Brasil, esperando-se que,  mesmo de forma indireta, 

contribua para o desenvolvimento de cidades. Buscou, então,  focar as cidades-sede, com o 

objetivos de analisar  as melhorias proporcionadas pelas obras de infraestrutura. A 

justificativa foi esta:  

Inicialmente nós tínhamos escolhido o tema IFMG, o porquê da escolha dos cursos 
oferecidos pela instituição. Mas pela dificuldade na obtenção de dados discutimos e 
resolvemos mudar o tema para a Copa do Mundo de 2014. Que irá abordar vários 
pontos, dando ênfase na infraestrutura das cidades sedes dos jogos. E também visar 
os impactos que causaram esse grande evento. (RELATÓRIO DO GRUPO 3, 
COPA DO MUNDO DE 2014).  

 O que queriam saber sobre a Copa do Mundo? Os alunos responderam: os impactos do 

evento no Brasil, como mudança na infraestrutura das cidades-sede. Queriam, ao final do 

trabalho, responder se haveria alguma mudança ou melhoria para a população dessas cidades, 

como geração de emprego, renda dos trabalhadores, transporte coletivo. 

Todos esses aspectos foram pesquisados pelo Grupo. Para avaliar criticamente os 

gastos e as possíveis melhorias, foi orientado a estabelecer uma comparação com a Copa de 
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2010, realizada na África do Sul. Uma das exigências da FIFA22 que chamou a atenção dos 

alunos foi o aumento de voos chegando e partindo. Assim, o Grupo decidiu estudar 

especificamente as condições do Aeroporto de Confins, ou seja, do Aeroporto Internacional 

Tancredo Neves, pela proximidade em relação a Ouro Preto. 

Grupo 4:  Música – Slipknot  

O Grupo 4 era composto por cinco alunos. Queria estudar o tema música, mas, a partir 

do momento em que verificou a abrangência da pesquisa, resolveu focar algum estilo musical. 

Pelo fato de quase todos os componentes gostarem muito de uma banda de heavy metal 

conhecida por Slipknot, o Grupo resolveu   estudá-la, apresentando esta justificativa escrita: 

O tema música foi escolhido através de uma votação, em que a unanimidade 
escolheu o tema citado. Após algumas aulas, notamos que música é um tema amplo 
e diversificado podendo abranger vários campos, estilos e gostos.   Foi colocado em 
questão qual estilo musical iríamos expor, através de votação novamente foi 
escolhido o Metal, da banda Slipknot (grifos do grupo). (RELATÓRIO DO GRUPO 
4, MÚSICA – SLIPKNOT). 

O Grupo se propôs a estudar dados estatísticos da banda relativos a shows, 

composições, CDs, entre outros. Vale ressaltar que os dados se referiam apenas aos Estados 

Unidos da América, pois não foram encontradas informações sobre a banda em outros países. 

Para conhecer melhor a banda, sugeriu-se que o Grupo escrevesse sobre o estilo musical por 

ela adotado, o metal, as influências que teve, os lugares onde era mais ouvida, quanto 

venderam, a mensagem de suas músicas, etc.  

Os próprios professores/pesquisadores tiveram certa dificuldade em perceber como a 

Matemática poderia ser trabalhada naquele contexto, externando equivocadamente isso ao 

Grupo, que sugeriu mudar de tema mesmo estando interessado por ele. Mas devia prevalecer 

o interesse dos alunos. 

No encontro seguinte havia muitos dados sobre a banda. O Grupo, com orientação, os 

organizou em tabelas e gráficos, para avaliar a produção musical da banda no decorrer dos 

anos.   

Grupo 5:  Redes  Sociais – Orkut × Facebook  

                                                 
22 A sigla FIFA significa Fédération Internationale de Football Association (Federação Internacional de 

Futebol), sendo a entidade que supervisiona diversas federações, confederações e associações relacionadas com 
o futebol ao redor do mundo. Tem a sede em Zurique, na Suíça, e é submetida às leis daquele país. A FIFA 
promove várias competições entre/em diversos países, sendo a mais conhecida a Copa do Mundo de Futebol, 
realizada a cada quatro anos. 
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O Grupo 5 era  composto por oito alunos e optou por estudar as redes sociais, com 

foco no Orkut e no Facebook, com esta justificativa: 

O tema escolhido foi Redes sociais, porém observamos que o tema abrangia muitos 
assuntos. Então decidimos estudar apenas duas: Orkut e Facebook, conseguindo 
dessa forma um foco melhor, observando a matemática que há em ambos. 
Escolhemos o tema, pois é muito utilizado nos dias atuais e é de interesse do grupo. 
(RELATÓRIO DO GRUPO 5 – REDES SOCIAIS – ORKUT×FACEBOOK).  

O interesse era saber qual a influência das redes sociais (Orkut e Facebook) na vida 

das pessoas, no Brasil e no mundo, e comparar o Orkut com o Facebook, no Brasil e em 

outros países. O objetivo era analisar dados, como número de participantes, número de acesso, 

benefícios, custo de divulgação, etc.  

O Grupo parecia bem informado sobre o assunto, o que era de certa forma 

compreensível, pois são redes bem atuais e bastante usadas principalmente pelos jovens. Já 

havia dados numéricos, gráficos e reportagens retiradas da internet com informações sobre as 

duas redes sociais. O Grupo foi orientado a prestar atenção na questão da confiabilidade, pois 

existiam informações contraditórias sobre o crescimento das redes. Foi orientado também a 

construir um texto coletivo, reunindo as informações e organizando os dados. E uma rede 

entre os estudantes do Grupo, que se ampliaria na instituição.         

No encontro seguinte, estudando um gráfico que representava o crescimento das duas 

redes sociais, obtido na internet, foram percebidas discrepâncias nos intervalos do eixo que 

representava tempo: alguns eram de 4 ou 5 meses e outros de 10 meses, o que poderia gerar 

interpretação errônea da velocidade de crescimento das redes. Os alunos foram orientados a 

refazer o gráfico para que pudessem avaliar melhor o que de fato estava acontecendo. Foi 

sugerido a eles o uso do Excel, que foi aprendido por eles na mesma aula. Comparando o 

gráfico construído por meio do Excel com o obtido anteriormente, o Grupo percebeu que 

havia crescimento, mas não tão rápido quanto o primeiro gráfico sugeria.  

Outra sugestão dada ao Grupo foi que tentasse fazer uma previsão do número de 

usuários de cada uma das redes em data futura. Os alunos a princípio não perceberam como os 

dados organizados na tabela e os gráficos elaborados por eles poderiam ser usados para fazer 

a previsão. Foi indicado aumentar as linhas da tabela e encontrar uma forma de estimar os 

próximos valores com base nos que já estavam escritos. A primeira ideia dos alunos foi 

utilizar a média de todos os valores, o que posteriormente se mostrou inadequado. Mesmo se 

chamando a atenção para as variações em cada intervalo, isso não foi percebido por eles. 
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Embora não tivesse conseguido estimar os valores, o Grupo percebeu que o gráfico 

que obteve na internet era tendencioso e favorável ao Facebook. Discutimos então a 

importância de ter um olhar crítico sobre as informações difundidas pela mídia.  

Como os alunos não conseguiram resolver a questão da estimativa, foi apontada a 

possibilidade de usar um recurso do próprio Excel chamado “linha de tendência” e escolher 

uma delas para calcular. Seria uma forma de não deixar o Grupo sem resposta e também uma 

forma de mostrar que era possível obter expressões matemáticas para descrever o 

comportamento de um conjunto de dados numéricos. Certamente esse assunto teria que ser 

retomado depois do estudo de função. 

Na construção do texto coletivo, o Grupo tomou por base as leituras feitas e buscou 

responder aos questionamentos referentes à influência das redes sociais na vida das pessoas. 

3.2. SEGUNDA ETAPA – APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS SEGUNDA GUERRA 

MUNDIAL E REDES SOCIAIS.  

Foi escolhido, em cada uma das turmas, o primeiro grupo a se apresentar. A escolha se 

deu em função de estarem adiantados os trabalhos e de serem esses trabalhos situações 

propícias para o desenvolvimento de atividades que possibilitariam introduzir o conceito de 

função. 

O objetivo das apresentações era socializar os trabalhos dos Grupos, propiciar o debate 

de questões sociocríticas ligadas aos temas estudados e oferecer subsídios para falar de 

função.  

Na turma de Automação foi selecionado o Grupo 3: Segunda Guerra Mundial - 

Holocausto e, na turma de Mineração, o Grupo 5: Redes Sociais – Orkut × Facebook. 

A apresentação foi realizada em uma sala, equipada com data show, que permitiu 

mostrar habilidade e criatividade na confecção dos slides, evidenciando que os alunos tinham 

interesse nessa ferramenta. 

A dinâmica das apresentações dos trabalhos foi definida com a anuência dos Grupos. 

Cada um teria o tempo de apresentação, sendo que todos os componentes deveriam explicar 

ou comentar alguma parte do trabalho. Depois da apresentação, haveria um debate de que 

participaria o Grupo, os outros alunos da turma e os professores/pesquisadores, cabendo aos 

participantes do Grupo argumentar sobre suas posições, com base nas pesquisas realizadas. 

3.2.1. GRUPO 3: SEGUNDA GUERRA MUNDIAL - HOLOCAUSTO 
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O Grupo demonstrou estar muito bem informado sobre o tema, seguro das afirmações 

que trazia e possuidor de conhecimento sobre os fatos escolhidos para narrar. Apontou 

diversas questões que muitas vezes não eram discutidas ou trazidas para as aulas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Apresentação do Grupo 3: Segunda Guerra Mundial - Holocausto  
Fonte: Banco de dados do professor/pesquisador 1 

Foi apresentada a seguinte sequência 

• Introdução 

O Grupo procurou justificar seu trabalho e os pontos que o interessavam a respeito do 

tema. Trazia as seguintes questões para serem debatidas e/ou respondidas no decorrer das 

apresentações: 

� Que exemplos a Segunda Guerra Mundial deixou ao mundo? 

� Como as pessoas concordaram com tamanha atrocidade? 

� Por que ninguém impediu Hitler de exterminar cruelmente milhões de judeus? 

� O que de fato aconteceu com os judeus? 

• Causas 

O Grupo buscou causas que poderiam justificar as atrocidades cometidas durante a 

Segunda Guerra. Eles as enumeraram e explicaram: 

� Governos totalitários; 
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� Crise na Alemanha. 

• Início 

O Grupo explicou como ocorreu o início da Segunda Guerra, contando a história de 

Hitler, explorando sua capacidade e inteligência em unir o povo alemão na busca de um 

objetivo comum e, por outro lado, sua loucura e crueldade vislumbradas no desejo de 

purificar a raça ariana e exterminar judeus, ciganos e negros. Também explicou como 

aconteceram as invasões e a entrada dos outros países na guerra. 

� Invasão da Polônia; 

� Países do eixo; 

� Países aliados. 

• Desenvolvimento e fatos históricos importantes 

O Grupo explicou fatos históricos importantes, como as invasões e conquistas, na 

primeira etapa da guerra, dos países do eixo formados por Alemanha, Itália e Japão. Falou 

sobre o ataque a Pearl Harbour, a entrada dos Estados Unidos na guerra e a participação 

brasileira, motivada mais por questões comerciais e econômicas do que por questões políticas 

e filosóficas. Foi seguida esta indicação: 

� 1ª Fase – (1939 – 1941); 

� 2 ª Fase – (1941 – 1945); 

� Brasileiros na guerra. 

• Final e consequências 

O Grupo narrou a rendição da Alemanha, criticou o uso de bombas nucleares pelos 

Estados Unidos, discutiu a questão do racismo e dos campos de concentração onde milhões de 

judeus foram mortos e falou um pouco sobre o pós-guerra, com o embate entre capitalismo e 

socialismo. Apresentou diversos gráficos mostrando números do Holocausto, números de 

mortos, faturamento e gasto dos países. Em síntese, o Grupo apresentou estes tópicos: 

� Vitória dos aliados; 

� Desenvolvimento de armamento nuclear; 

� Início da Guerra Fria; 
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� Consolidação dos EUA como maior potência política, econômica e militar do 

mundo. 

E concluiu a apresentação dizendo:  

Que exemplo a Segunda Guerra Mundial deixou ao mundo? Essa é uma pergunta 
que só a história pode responder. Devemos pensar no passado para não repetirmos 
os erros cometidos. 

Ainda existe muito preconceito no mundo, as pessoas têm dificuldade em aceitar as 
diferenças, adoram criar padrões. Uma Terceira Guerra Mundial geraria o 
extermínio da vida humana, o colapso da civilização, devido a existência de armas 
de destruição massiva, como armas nucleares. No futuro, poderá ocorrer uma guerra 
causada pela disputa da água. (GRUPO 3 – SEGUNDA GUERRA MUNDIAL – 
HOLOCAUSTO, TRANSCRIÇÃO DA APRESENTAÇÃO). 

 Após a apresentação, teve início o debate sobre as questões que a turma queria 

aprofundar. Vários alunos queriam perguntar ou apresentar ideias e reflexões. Os diálogos e 

discussões não serão relatados, porém serão utilizados na interpretação e análise dos 

resultados, com o intuito de chamar a atenção para as questões sociocríticas e educacionais 

que os balizaram. 

3.2.2. GRUPO 5: REDES SOCIAIS – ORKUT × FACEBOOK 

O Grupo, apesar de muitas informações escritas sobre o tema, realizou uma 

apresentação acanhada. Parecia que estava com receio de apresentar, talvez por timidez ou 

pelo tamanho (8 membros, dos quais alguns poderiam não estar preparados). A apresentação 

teve esta sequência: 

• Introdução 

O Grupo apresentou e justificou a escolha do tema e o motivo de comparar as duas redes 

sociais. Também justificou o motivo de pesquisar sobre os malefícios e benefícios dessas 

redes sociais. 

• Facebook – História  

O Grupo apresentou a história do Facebook, da criação por universitários de Harvard 

ao lançamento de ações na Bolsa de Valores de Nova Iorque, como uma das maiores 

empresas do mundo. 

• Orkut – História   

Neste tópico, o grupo apresentou a história do Orkut, que foi criado por um engenheiro 

turco, funcionário da Google, e o declínio com o advento do Facebook. 
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A seguir, começou a apresentação de gráficos e números que permitiram comparações 

entre as duas redes sociais, sempre deixando entender que o Facebook estava crescendo muito 

e o Orkut, decrescendo, estava quase extinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Apresentação do Grupo 5: Redes Sociais – Orkut × Facebook 
Fonte: Banco de dados do professor/pesquisador 1 

• Malefícios causados pelo excesso de tempo dedicado a redes sociais 

 Para subsidiar a discussão, o Grupo apresentou uma pesquisa da Academia 

Americana de Pediatria apontando a depressão como um dos malefícios. Também trouxe 

informações sobre pesquisa, no Brasil, que classifica a internet como um dos entretenimentos 

que conduzem ao vício. 

• Curiosidades 

O Grupo apresentou números que mostraram o crescimento das redes sociais no Brasil 

e no mundo, lembrando o período em que o Orkut estava no auge e o surgimento do 

Facebook, que virou febre entre os jovens. O número de usuários do Facebook foi comparado 

com a população de alguns países e o Grupo concluiu que seria o “terceiro país mais populoso 

do mundo”, com cerca de 350 milhões de habitantes, impressionando com os números 

citados. 

Teve início o debate sobre questões que a turma queria aprofundar.  A postura adotada 

na turma de Automação serviu de parâmetro para esta turma. Os diálogos e as discussões que 
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ocorreram após a apresentação vão ser utilizados na interpretação e análise dos resultados, 

com o intuito de chamar a atenção para as questões sociocríticas e educacionais que balizaram 

as discussões. 

3.3. TERCEIRA ETAPA – ABORDAGEM DO CONCEITO DE FUNÇÃO COM BASE 

NOS PROJETOS DE MODELAGEM MATEMÁTICA 

Na etapa seguinte às apresentações dos grupos, foram examinados os trabalhos 

apresentados pelos trabalhos, buscando-se situações que relacionavam duas grandezas, que 

apresentavam gráficos ou tabelas e que poderiam ser utilizadas para abordar o conceito de 

função. O objetivo era construir o conceito de função com as informações trazidas pelos 

alunos, auxiliando-os a organizar os dados em tabelas ou gráficos e facilitando assim a 

comparação, reflexão e utilização das informações. Para cada sala foi elaborado um conjunto 

de atividades (Apêndice 2 e Apêndice 3) para serem realizadas pelos alunos, reunidos em 

grupo. 

As atividades retrataram situações que foram construídas, algumas delas com base em 

dados extraídos das pesquisas dos próprios alunos, outras com dados obtidos do livro didático 

utilizado em sala e outras adaptadas de uma publicação20 sobre o tema funções. O objetivo 

principal era identificar condições para caracterizar (ou não) cada uma das situações como 

função. Era preciso identificar elementos, organizá-los em tabelas com duas colunas e 

estabelecer correspondências entre elas. Nesta etapa buscou-se estimular os estudantes a 

refletir sobre noções de variáveis e dependência (TINOCO et. al., 2009). Para cada situação 

os estudantes foram orientados a refletir sobre as variações das grandezas envolvidas e ver se 

a variação da grandeza da primeira coluna da tabela implicava alguma variação na segunda 

coluna, estabelecendo assim as relações de dependência entre variáveis que estavam presentes 

nos dados, nos gráficos e tabelas apresentadas pelos estudantes.  

Os contextos apresentados foram também utilizados para chamar a atenção para 

regularidades, existência ou não de padrões e possibilidade de serem generalizados para além 

dos valores apresentados (TINOCO et. al., 2009). Essas questões não apareceram 

explicitamente nas atividades apresentadas aos alunos como situações a serem investigadas, 

porém foram exploradas durante a realização das atividades e nas discussões com os grupos. 

                                                 
20 Função, Volume 1, Projeto: Novos Materiais para o Ensino da Matemática PREMEN – MEC/IMECC – 
UNICAMP. Diretor: Ubiratan D’Ambrósio 1972 – 1974. 
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Depois de montadas as tabelas das diferentes situações apresentadas, estabelecendo 

correspondências entre os elementos de cada coluna da tabela, foi pedido que os alunos 

observassem duas condições que poderiam ser, ou não, satisfeitas em cada uma delas: a) se 

todo elemento da primeira coluna tinha correspondente na segunda coluna; b) se um elemento 

da primeira coluna possuía um único correspondente na segunda coluna. Função foi definida 

como a correspondência entre elementos de dois conjuntos, obedecendo às duas condições 

citadas (D’AMBRÓSIO, 1972). Dessa forma, cada uma das situações estudadas podia, ou 

não, ser caracterizada como função. Em seguida, outras duas situações diferentes foram 

apresentadas para os alunos verificarem se eram, ou não, função. O objetivo era chamar a 

atenção dos alunos para o fato de que nem todos os relacionamentos entre grandezas poderem 

ser caracterizados como função. 

Após essa atividade, foi apresentada a definição formal de função: uma relação entre 

elementos de dois conjuntos, de acordo com o livro didático adotado. Depois foi feita uma 

comparação entre essa definição formal e as condições indicadas na atividade para 

caracterização de função. Os alunos conseguiram perceber a relação existente entre elas. 

Ainda com base nas situações trabalhadas na atividade, abordou-se domínio, contradomínio, 

imagem e representação por diagramas de Venn. Também a importância de se formalizarem 

conceitos matemáticos e usar a linguagem matemática (ZUFFI; PACCA, 2002). 

Na iminência da interrupção das aulas devido à paralisação dos professores e técnicos 

administrativos em função de uma greve, foram agendadas as apresentações dos demais 

grupos. A síntese dessas apresentações está no tópico a seguir. 

3.4. QUARTA ETAPA – APRESENTAÇÃO DOS DEMAIS GRUPOS 

Nesta etapa havia quatro Grupos de cada turma para apresentar trabalhos. Eram apenas 

dois dias. Assim, dois Grupos tiveram que se apresentar no mesmo dia, o que reduziu o tempo 

reservado a questionamentos e discussões. Esta seção aborda apenas uma síntese dos 

trabalhos apresentados. As discussões sobre os temas que compuseram o conjunto de dados 

desta pesquisa foram utilizadas para subsidiar a análise dos resultados. 

Na turma de Automação, no primeiro dia, apresentaram-se o Grupo 5: Música – Rock 

e o Grupo 1: Pontos Turísticos de Ouro Preto – Casa dos Contos.  No segundo dia 

apresentaram-se o Grupo 2: História da Arte – Pintores e o Grupo 4: Drogas Legalizadas – 

Alcoolismo.  
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O Grupo Música – Rock apresentou a história da música e sua presença desde o 

surgimento da humanidade, também foi abordada a influência da música no meio social e sua 

capacidade estética de traduzir sentimentos, atitudes e valores culturais de um povo ou nação, 

considerando-a como linguagem. Na sequência, apresentou diversos números que envolveram 

a indústria da música e fez comparações do Brasil com outros países. 

• Introdução 

O Grupo procurou relatar fatos que comprovavam a existência da música como 

produção cultural desde as tribos primitivas da África, há mais de 50.000 anos. Usou 

ilustrações com músicos famosos e pessoas comuns ouvindo música. 

A apresentação seguiu a seguinte sequência: 

• Influências da música na sociedade 

O Grupo apresentou uma reflexão sobre a presença da música na vida das pessoas, 

apresentando tipos de música: religiosa, folclórica, erudita e popular. Também falou sobre os 

sentimentos provocados pela música. Por fim apontou os benefícios atribuídos à musica.    

• Gêneros musicais mais conhecidos 

O Grupo falou sobre os gêneros musicais hip-hop, rhythmand blues ou R&B, 

emocore, pop, hardcore, rock e reggae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Apresentação do Grupo Música – Rock 
Fonte: Banco de dados do professor/pesquisador 1 
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• Matemática na música 

O Grupo discutiu a relação da música com a Matemática, principalmente na estrutura 

musical, escala e transposição. 

• Estatísticas 

O Grupo apresentou estatísticas relacionadas a venda de discos, venda de downloads, etc. 

E fez uma comparação de dados do Brasil com dados mundiais. 

O Grupo Pontos Turísticos de Ouro Preto – Casa dos Contos contou a história desse 

importante local de visitação na cidade. Falou de seu papel na história do Brasil e das 

coleções históricas, sobretudo a de moedas, que ilustra o desenvolvimento econômico do 

Brasil. 

O Grupo seguiu esta sequência: 

• Introdução – Pontos turísticos de Ouro Preto 

O Grupo falou dos pontos turísticos de Ouro Preto e sua localização na cidade. 

• Casa dos Contos 

O Grupo explicou por que se interessou pela Casa dos Contos, descrevendo o local. 

• História da Casa dos Contos. 

O Grupo contou a história da Casa dos Contos desde a construção, obra de rara beleza 

e exemplo de arquitetura colonial do século XVIII, passando pelos expoentes históricos que 

nela residiram e as diversas funções assumidos ao longo do tempo, antes de se tornar museu: 

Casa da Moeda, Correios e Telégrafos, Caixa Econômica e Prefeitura Municipal. 

• Moedas 

O Grupo apresentou a história das moedas utilizadas no Brasil, detalhando mudanças 

de nomes, corte de zeros e fotos dos modelos usados, além de trazer ao debate a questão da 

inflação. 

• Inflação 

O Grupo explicou o que é inflação, como interfere no desenvolvimento de um país e 

as principais estratégias usadas pelos governos para conter alta desenfreada, como trocas ou 

dolarizarização da moeda. 

• Troca da moeda e inflação 
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O Grupo discutiu o tempo necessário para que um país trocasse a moeda em função da 

taxa de inflação. Propôs uma tabela atribuindo valores aproximados para a inflação média de 

6% e 7% ao ano, objetivando descobrir o tempo necessário para a troca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Apresentação do Grupo Pontos Turísticos de Ouro Preto – Casa dos Contos 
Fonte: Banco de dados do professor/pesquisador 1 

 Na aula seguinte apresentaram-se o Grupo 2: História da Arte – Pintores e o Grupo 4: 

Drogas Legalizadas – Alcoolismo. 

 O Grupo História da Arte – Pintores falou um pouco sobre história da arte, mais 

especificamente sobre a pintura, e fez comparação entre dois pintores, sendo um conhecido e 

valorizado mundialmente e outro não reconhecido mundialmente.  

O Grupo seguiu esta sequência: 

• Introdução 

O Grupo explicou os motivos que o levaram e escolher o tema e como este contribuía 

para a formação pessoal e preparação para o ENEM. 

• Van Gogh 

O Grupo falou sobre o pintor, a técnica e as obras. Mostrou também fotos das 

principais obras do autor e comentou o seu valor de mercado. 

• Paulo Roberto Valadares 
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O Grupo apresentou um pintor ouro-pretano, que criava e vendia seu trabalho na 

cidade. Também explicou a técnica utilizada, além de mostrar fotos das principais obras e 

comentar seu valor de mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Apresentação do Grupo História da Arte – Pintores 
Fonte: Banco de dados do professor/pesquisador 1 

• Relação 

O Grupo buscou estabelecer uma relação entre os dois pintores, comparando o 

trabalho e a história. 

• Dez maneiras de avaliar um quadro 

O Grupo apresentou um modelo que estabelecia critérios usados em avaliações de 

obras de um pintor. Mostrou também uma tabela comparativa entre a obra mais valiosa de 

Van Gogh (85,46 milhões de dólares) e a de Paulo Roberto Valadares (12 mil reais), 

aplicando os critérios do modelo apresentado.  

 A apresentação do Grupo Drogas Legalizadas – Alcoolismo trouxe a oportunidade de 

discutir um problema noticiado nas mídias locais e nacionais, relacionado ao alto índice de 

consumo de álcool por estudantes da UFOP. O Grupo falou sobre o consumo entre os 

adolescentes e sobre aspectos relacionados à liberação e/ou proibição.  

           O Grupo seguiu esta sequência: 

• Alcoolismo no Brasil 
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O Grupo trouxe números sobre o consumo médio de álcool no Brasil e fez uma 

comparação com os índices da América Latina. Trouxe também informações sobre as bebidas 

mais consumidas nesses países. 

• Consumo entre as mulheres 

O Grupo alertou para o aumento do consumo de álcool entre as mulheres e mostrou 

preferências e causa desse aumento. 

• Consumo entre os jovens 

O Grupo mostrou que os jovens tinham iniciação no uso de álcool nas próprias 

residências, com a conivência dos pais. Outro aspecto apontado foi que os jovens começavam 

entre 13 e 14 anos e já consumiam com frequência aos 16 anos. Para exemplificar, trouxeram 

uma pesquisa feita em um colégio do Paraná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 9: Apresentação do Grupo Drogas Legalizadas – Álcool 
Fonte: Banco de dados do professor/pesquisador 1 

• Alcoolismo e abuso do álcool 

O Grupo discutiu sobre alcoolismo e sobre concentração de álcool no sangue e risco 

de óbito quando esse índice ultrapassava determinado valor. Mostrou também algumas 

curiosidades e informações com o objetivo de despertar a turma sobre a possibilidade de 

alguém se tornar alcoólatra. 

• Consumo em Ouro Preto 
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O Grupo mostrou uma pesquisa que apresentou a UFOP na liderança do ranking das 

universidades federais no consumo de álcool. Debateu sobre as causas e consequências desse 

alto índice. Os alunos falaram sobre algumas pessoas que se formaram na UFOP e hoje 

lutavam para abandonar o vício. 

A seguir, descrevem-se as apresentações da Turma de Mineração. Na primeira aula se 

apresentaram o Grupo 3: Copa do Mundo de 2014 – Infraestrutura das cidades-sede e o Grupo 

2: Desenho Artístico – Mangá.  Na segunda aula se apresentaram o Grupo 1: Música – 

Métrica da Letra e o Grupo 4: Música – Slipknot.  

O Grupo 3 seguiu esta sequência:  

• Introdução 

O Grupo falou sobre  o interesse em pesquisar  benefícios ou malefícios que a Copa do 

Mundo propiciaria  às populações, principalmente das cidades-sede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Apresentação do Grupo Copa do Mundo – Infraestrutura das Cidades-Sede 
Fonte: Banco de dados do professor/pesquisador 1 

• Copa do Mundo de 2014 

O Grupo apresentou a Copa do Mundo como um dos maiores eventos esportivos 

mundiais, que mobilizava toda a população, gerando investimentos e melhoria na qualidade 

de vida. 

• Cidades-sede 
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O Grupo mostrou as cidades que  receberiam o evento em 2014 e as adequações em 

infraestruturas a  fazer para atender às exigências da FIFA e dos turistas. 

• Opinião de brasileiros      

O Grupo tentou mostrar comentários de brasileiros em relação ao evento. Para isso, 

fez  uso de uma pesquisa do IBGE que mostra números que evidenciam aprovação do evento 

pela maioria da população. 

• Copa do Mundo Africa do Sul 2010 

O Grupo trouxe informações sobre a Copa de 2010 na África do Sul, mostrando o que 

o evento proporcionou de melhoria para a população  e estabelecendo comparação entre os 

gastos e a arrecadação gerada pelo evento. Houve  também uma estimativa para o Brasil, 

seguindo os padrões do modelo africano. 

• Exigências da FIFA 

O Grupo apresentou exigências impostas pela FIFA,  focando   infraestrutura dos 

aeroportos. Discutiu  específicamente  a situação do  Aeroporto Internacionaal Tancredo 

Neves, em Confins, e o que as agências reguladoras e as empresas precisariam fazer para 

atender essas exigências. 

• O Brasil iria resolver os problemas de infraestrutura? 

O Grupo lançou uma pergunta para a turma, uma vez que algumas informações 

divulgadas pelo governo e pelo comitê organizador divergiam de informações divulgadas na 

grande mídia. 

• Benefícios que  seriam criados em função da Copa do Mundo de 2014 

O Grupo enumerou diversos benefícios gerados pela realização do evento, que iam da 

geração de emprego à divulgação do país com vistas a aumentar o potencial turístico. 

• A vida do povo brasileiro iria melhorar? 

O Grupo se baseou em estudos  dados publicados pelo governo e concluiu que a vida 

do povo brasileiro tendia  a melhorar com o evento. 

 A apresentação do Grupo 2 teve esta sequência:   

• Desenho & Matemática: uma associação possível 
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O Grupo apresentou o mangá para a turma, falando das características e da relação 

com a Matemática. Mostrou também as diversas relações matemáticas usadas como referência 

ou modelo para ajudar na construção do mangá. 

• História do mangá 

O Grupo falou do surgimento do mangá no século VIII a.C., das marcas da cultura 

japonesa encontradas nesse tipo de desenho, do fato de  terem as imagens um padrão e da 

chegada a todas as  classes sociais pelo baixo preço. 

• A Matemática do mangá 

O Grupo discutiu a Matemática existente no mangá: as figuras geométricas e a razão 

entre partes dessas figuras. Também mostrou tentativas de construir um mangá usando o 

Paint, sem seguir o modelo, o que não deu muito certo. Logo depois,  mostrou um vídeo que 

ensinava  a desenhar um mangá.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 11: Apresentação do Grupo2: Desenho Artístico - Mangá 
Fonte: Banco de dados do professor/pesquisador 1 

A apresentação do Grupo 1 teve esta sequência: 

• Introdução 

O Grupo justificou sua escolha e expôs a curiosidade de descobrir relações entre a 

Música e a Matemática. 
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• Percepção de som 

O Grupo buscou na Física respostas para questões relacionadas com percepção do 

som, oscilações e ondas sonoras. 

• Escalas musicais 

O Grupo falou sobre escalas musicais e relação com o comprimento das cordas em 

certos instrumentos musicais. Mostrou também os tempos musicais e as sequências em que 

aconteciam as marcações ou compassos e da relação com as potências de 2.                           

• Como descobrir a “música da sua vida” usando a Matemática 

O Grupo apresentou uma curiosidade (ou brincadeira), uma forma de relacionar a letra 

da música com o nome da pessoa. Para tanto, bastava escolher a letra de uma música, dividi-la 

em sílabas, contar as sílabas de cada verso, depois calcular a média, a moda e a mediana das 

sílabas na música. Em seguida, verificar se o número de letras do nome completo era o 

mesmo valor encontrado em uma dessas medidas.  

O Grupo 3 apresentou uma pesquisa sobre uma banda de heavy metal chamada 

Slipknot e escolhida pelo gosto musical da maioria desses alunos.  

 A apresentação teve esta sequência: 

• Introdução 

O Grupo falou sobre a escolha do tema e explicou o motivo de ter a banda Slipknot 

sido escolhida. 

• Dados gerais 

O Grupo apresentou a banda. Os músicos tinham como marca o uso de máscaras 

assustadoras e eram conhecidos por números e não pelos nomes. Depois o Grupo fez a 

apresentação com diagrama, relacionando os instrumentos com os números usados pelos 

integrantes da banda. Por exemplo: percussão era um instrumento tocado pelos números 3 e 6. 

• Influências e atitudes         

O Grupo apresentou os estilos que influenciaram a banda, usando para isso um 

diagrama de Venn. 

• Cronologia da banda 
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O Grupo mostrou as composições da banda, da criação em 1996 até os dias atuais. 

Também os números de CDs e DVDs vendidos e a quantidade de pessoas que assistiram aos 

shows realizados durante as turnês. Para apresentar os dados, foram usados gráficos e tabelas. 

• Nonagrama 

Ao final o Grupo apresentou o nonagrama, ou seja, o símbolo que a banda utilizava 

nas imagens de divulgação. Curiosamente, o símbolo é composto por 1 eneágono regular, 3 

triângulos equiláteros, 9 triângulos isósceles, 1 circunferência secante e 1 circunferência 

tangente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Símbolo da banda Slipknot 
Fonte: Banco de dados do professor/pesquisador 1 

3.5. QUINTA ETAPA – RETOMANDO O CONCEITO DE FUNÇÃO E ESTUDO 

INFORMAL DE GRÁFICO 

Após longo período de paralisação, as aulas voltaram e ficou destacada a necessidade 

de retomar a construção do conceito de função. Para realizar essa retomada e dar continuidade 

às atividades, foi decidido usar as apresentações dos grupos e os textos escritos no Google 

Docs. e construir situações em que as relações podiam ser discutidas e as características das 

funções identificadas.  

A apresentação feita com slides mostrou situações (Apêndice 4 e Apêndice 5) que 

relacionavam duas ou mais grandezas, extraídas dos trabalhos dos alunos.  

Após a revisão do conceito de função, o objetivo era trabalhar representações gráficas. 

O livro texto adotado trazia um tópico denominado “leitura informal de gráfico”, com 
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exemplos retirados de jornais, revistas, sites etc. A experiência de anos anteriores mostrou que 

isso em geral não despertava o interesse dos alunos. Assim, o indicado era utilizar os 

trabalhos dos grupos para fazer estudos similares. Portanto se preparou uma sequência de 

atividades (Apêndice 6) com o objetivo de estudar gráficos, analisar informações 

relacionando-as com o conceito de função e interpretar os gráficos em seus respectivos 

contextos.  Entre os assuntos abordados estavam conceito de função, crescimento e 

decrescimento, domínio e conjunto imagem (discreto ou contínuo). Os alunos realizaram a 

atividade em duplas, registrando as respostas em uma folha que foi entregue ao 

professor/pesquisador 1. Na aula seguinte, este debateu com a turma as resoluções por eles 

apresentadas, os pontos que geraram dúvidas e as interpretações dos alunos sobre as 

informações apresentadas pelos gráficos. 

3.6. SEXTA ETAPA – ESTUDANDO E/OU CONSTRUINDO MODELOS 

MATEMÁTICOS 

Depois das etapas descritas, em que foram utilizados os trabalhos de Modelagem para 

abordar conceitos matemáticos e discutir questões relacionadas com a perspectiva 

sociocrítica, tiveram sequência os trabalhos com o objetivo de estudar e/ou construir modelos 

matemáticos. Para tanto, destaca-se que modelo matemático foi visto como qualquer 

representação matemática de fenômenos estudados (BARBOSA; SANTOS, 2007). 

Após a análise de dez trabalhos dos grupos, identificaram-se situações a partir das 

quais poderiam ser desenvolvidos modelos matemáticos. Com base nos dados obtidos e 

compartilhados pelos grupos no Google Docs., foi elaborada uma sequência de perguntas que 

poderiam ser um caminho para obtenção das representações matemáticas. Mais adequado à 

proposta da Modelagem na perspectiva sociocrítica seria deixar os alunos trabalharem de 

forma mais livre, construindo seus próprios caminhos (SILVA; KATO, 2012). No entanto não 

havia muito tempo no cronograma das atividades da disciplina (em consonância com as 

demais turmas do mesmo ano), o que certamente a atividade desenvolvida de forma mais livre 

demandaria. Por outro lado era importante para o fechamento do projeto que eles tivessem 

essa etapa de estudo ou construção de modelos. Assim, como possível no contexto em 

questão, escolhemos descrever, comentar e posteriormente analisar o desenvolvimento de 

quatro dos trabalhos realizados, sendo dois de cada uma das turmas.   

Para a turma de Mineração, foram escolhidos o Grupo 4: Copa do Mundo de 2014 – 

Infraestrutura das cidades-sede, que tentou construir um modelo que permitisse prever o 
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número de passageiros e de voos no Aeroporto Internacional Tancredo Neves durante o 

evento, e o Grupo 2: Desenho Artístico – Mangá, que estudou um modelo para ser utilizado 

no desenho do rosto de um personagem. Para a turma de Automação, o Grupo1: Pontos 

Turísticos de Ouro Preto – Casa dos Contos, que buscou construir um modelo para previsão 

de troca de moeda no Brasil, considerando dados da inflação obtidos nos últimos dez anos, e o 

Grupo 4: Drogas Legalizadas – Alcoolismo, que construiu, com base em dados da internet, 

um modelo de absorção de álcool no sangue. 

3.6.1. GRUPO 4: COPA DO MUNDO DE 2014 – INFRAESTRUTURA DAS CIDADES-

SEDE 

Os alunos deviam debater e responder questões colocadas durante a apresentação feita 

pelo Grupo 4. Sendo assim, partimos de uma questão colocada pelo grupo sugerindo que 

analisar um pedido da FIFA às cidades-sede sobre questões relacionadas com transporte aéreo 

dos torcedores: 

“A FIFA vai exigir ao menos 80 voos extras em cada cidade-sede da Copa do Mundo de 2014 

nos dias em que forem disputados os jogos do mundial, sendo esse número calculado com 

base nos assentos de cada estádio. A entidade pede uma capacidade para deslocar 20% dos 

torcedores nas dez horas anteriores e posteriores para atender aos torcedores.” 

(RELATÓRIO DO GRUPO COPA DO MUNDO DE 2014).  

 Como a questão fazia afirmações e apontava desafios a serem resolvidos, era 

pertinente trazer ao debate outra informação do trabalho, que era uma tabela obtida na internet 

com os dados sobre média de voos e número de passageiros por semestre e por ano no 

aeroporto de Confins e no da Pampulha. Os dados eram referentes a 2012, havendo também 

uma previsão para 2014.   

Aeroporto/ano Voos diários N.o de passageiros  
por ano 

N.o de passageiros 
por semana. 

Pampulha 2012 90 2.000.000 3.830 

Pampulha 2014 120 5.000.000 9.580 

Confins 2012 160 5.000.000 9.580 

Confins 2014 210 7.000.000 13.450 

Tabela 1: Número de voos nos aeroportos da Região de Belo Horizonte 
Fonte: Relatório do Grupo Copa do Mundo 2014 – Infraestrutura das Cidades-Sede  
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A partir dessas informações foram elaboradas oito questões a serem analisadas e respondidas 
pelos estudantes, em grupo.  

1) As informações desta tabela estão corretas, ou seja, os números de passageiros por ano e 
os números de passageiros por semana são proporcionais? 

2) Considerando verdadeiras as informações da tabela referente ao número de passageiros 
por ano, qual é o número de passageiros transportados por dia nos aeroportos de Confins e 
da Pampulha nos anos de 2012 e 2014? 

3) Qual é o número médio de passageiros que cada avião transportou nesses aeroportos? 

4) Considerando as médias calculadas e os 80 voos pedidos pela FIFA, 50 no aeroporto de 
Confins e 30 no aeroporto da Pampulha, quantos passageiros seriam transportados? 

5) Considerando que o Mineirão terá uma capacidade de 80.000 torcedores e que 20% dos 
torcedores deverão deslocar-se por esses aeroportos, quantos aviões seriam necessários 
para transportá-los em 2014? 

6) Seria possível obter uma expressão matemática que representasse o número de passageiros 
transportados (P) em função do número de voos (v)? Qual seria essa expressão? 

7) Seria possível atender às exigências da FIFA sem aumentar o número de voos? 

8) Quais seriam as alternativas que você apontaria para que as exigências da FIFA fossem 
realizadas?  

3.6.2. GRUPO 2: DESENHOS ARTÍSTICO - MANGÁ  

O grupo apresentou desenhos feitos segundo determinados padrões matemáticos. Esta 

modelagem é definida por Brites (2012) como Modelagem Matemática Gráfica. Com o 

objetivo de estudar e trabalhar os modelos, foi proposto aos estudantes desenvolver o desenho 

de um rosto com um modelo de mangá, com a atividade também se buscou explorar noções 

geométricas que envolviam desenhos. 

Houve uma introdução sobre o motivo de o grupo trabalhar com o desenho de mangá 

seguida de uma pequena explicação sobre a Modelagem Matemática Gráfica. 

Introdução 

 O Grupo teve a ideia de apresentar um trabalho sobre desenhos artísticos gerais. 

Contudo um estudante do Grupo teve a ideia de trabalhar somente com um estilo de desenho, 
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o mangá, pois, de acordo com ele, existe muita Matemática para fazer um desenho, por mais 

que seja fácil. 

 “Cada desenho exige uma matemática, como geometria e talvez até contas para efetuar 

as artes desenhos” (RELATÓRIO DO GRUPO MANGÁ). 

A Modelagem Matemática gráfica 

 Constitui “processo envolvido na expressão, na reprodução e/ou na descrição de um 

conjunto de dados, de imagem ou de um ente físico” (BRITES, 2012, p.28). 

Atividades: 

1 – Observe a sequência que o desenhista de mangá segue na confecção do rosto de seus 
desenhos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Rosto do Mangá 
Fonte: Relatório do Grupo Artístico - Mangá 

a) Utilizando régua, compasso ou outro instrumento, faça as medições das figuras e depois 
faça um desenho similar, ou seja, reproduza o desenho. (Observação: Todas as medidas 

devem ser indicadas). 

b) Explique com suas palavras, de forma bem detalhada, todo o processo de construção do 
rosto do mangá que você acabou de reproduzir, explicando qual instrumento de medida 
utilizou (régua, compasso, esquadro, etc.). 
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c) Qual ou quais relações ou conceitos matemáticos você utilizou para construir e para 
explicar o processo de reprodução do mangá? 

d) Nos últimos desenhos aparece um número fracionário. Faça as medições que forem 
necessárias e explique o que representa essa fração. 

2 – Siga os passos indicados para a construção do rosto de um mangá proposto no trabalho de 
Brites (2012). (Adaptado). 

Guia didático: Etapas da produção do modelo de mangá apresentado aos estudantes. 

1) Faça uma circunferência de centro O e de raio 9 cm. Não se esqueça de marcar o centro O 
do círculo.  

2) Trace, horizontalmente, o diâmetro AB  da circunferência e marque os pontos A e B. 

3) Faça a mediatriz r do diâmetro AB  da circunferência (reta pontilhada). 

4) Trace, com o compasso, um arco de raio igual ao diâmetro AB com centro em A até 
interceptar a parte inferior da mediatriz r. 

5) Trace, com o compasso, outro arco de raio igual ao diâmetro AB com centro em B até 
interceptar a parte inferior da mediatriz r. 

6) Marque, na intersecção dos dois arcos, o ponto Q. Ele é a referência para você desenhar o 
queixo do rosto do mangá. Marque, na intersecção da mediatriz r com a parte superior do 
circulo, o ponto C. 

7) Trace a mediatriz s do segmento de reta OQ  (reta pontilhada). A reta s representa a linha 

dos olhos. Marque na intersecção de s com o segmento CQ  com o ponto M. 

8) Trace a mediatriz t do segmento de reta MQ  (reta pontilhada). A reta t representa a linha 

do nariz. Marque na intersecção da t com o segmento MQ  com o ponto N. 

9) Trace a mediatriz u do segmento de reta NQ  (reta pontilhada). A reta u representa a linha 

da boca. Marque na intersecção da u com o segmento NQ  com o ponto C. 

10) Divida o segmento que representa a linha dos olhos em três partes iguais, Cada parte é o 
tamanho de um olho, a parte que sobra, dois terços, deve ser a distância entre os dois olhos do 
mangá. Marque a posição dos olhos. 

11) As orelhas do mangá deve ser desenhadas entre a linha dos olhos e a linha do nariz. 
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12) Desenhe os olhos, o nariz, a boca e ponha cabelo em seu desenho. Não apague as linhas 
que foram feitas. Caso seja necessário, faça as linhas a tinta. 

13) Refaça todos os passos na folha em branco (anexa) no tamanho que desejar e use sua 
criatividade no desenho. 

3.6.3. GRUPO 1: PONTOS TURÍSTICOS DE OURO PRETO - CASA DOS CONTOS 

 O Grupo apresentou em seu trabalho questões ligadas às trocas de moedas, 

relacionadas com a desvalorização da moeda provocada pela inflação. 

 Utilizando as informações do Grupo e uma tabela com os dados da inflação do Brasil 

nos últimos dez anos, foi proposta a seguinte sequência: 

Moedas brasileiras 

Real: É o nome da moeda que vigorou no Brasil do início da colonização até 1942. 

Cruzeiro: Foi criado no governo do presidente Getúlio Vargas, em 5 de outubro de 1942, 
determinando o corte de zeros. Valia mil réis. 

Cruzeiro Novo: Entrou em circulação em 13 de fevereiro de 1967, durante o regime militar. 
Circulou até 14 de maio de 1970. Durante sua implantação, o Cruzeiro perdeu três zeros. 

Cruzeiro: Voltou em 15 de maio de 1970, sem corte de zeros. 

Cruzado: Entrou em circulação em 28 de fevereiro de 1986, durante o Plano Cruzado, no 
governo de José Sarney. Houve o corte de três zeros em relação ao Cruzeiro. 

Cruzado Novo: Novamente, em função da inflação elevada, houve a criação de uma moeda e 
o corte de três zeros em relação à moeda anterior. Entrou em circulação em 16 de janeiro de 
1989. 

Cruzeiro: Em 16 de março de 1990, durante o primeiro ano do governo de Fernando Collor, 
a moeda retomou o nome de Cruzeiro. Nessa mudança não ocorreu corte de zeros. 

Cruzeiro Real: Em preparação para o Plano Real, o governo de Itamar Franco criou o 
Cruzeiro Real, que entrou em circulação em 1 de agosto de 1993. Houve o corte de três zeros. 

Real: Entrou em circulação em 1 de julho de 1994, durante o Plano Real, implementado no 
governo de Itamar Franco. Os brasileiros tiveram que trocar a moeda antiga pela nova (2.750 
Cruzeiros Reais por 1 Real). Permanece em circulação. 
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Tabela 2: Tabela dos valores anuais de inflação 
Fonte: Relatório do Grupo Pontos Turísticos de Ouro Preto – Casa dos Contos 

Processo de matematização no problema proposto de trocas de moedas (corte de zeros) 

Atividades: 

A partir das informações dadas pelo grupo Casa dos Contos, responda: 

1) Qual era o valor da maior cédula em cada mudança de moeda ocorrida no Brasil? 

2) Qual era o valor que essa cédula passou a assumir após mudança? 

3) Por que, em 1994, a mudança não obedeceu ao padrão de cortar 3 zeros? 

4) Qual é a inflação média dos últimos 10 anos no Brasil? 
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5) Existe hoje uma moeda estável (comparando com outros tempos)? É possível fazer 
previsões? 

6) Admitindo a inflação anual calculada na atividade 4, quando, a partir de 2001, o Brasil terá 
de mudar de moeda? 

7) Que modelo matemático possibilitaria obter o valor da moeda em função do tempo 
passado, considerando uma inflação média? 

Para a realização dessas atividades, os alunos se agruparam livremente e, em seguida, 

as atividades foram distribuídas. Ao final deveriam ser devolvidas ao professor, pois os 

alunos seriam avaliados.  

O objetivo inicial era, pelas informações dadas, os estudantes perceberem que a troca 

de moedas se dava a partir do momento em que uma cédula de maior valor comprava coisas 

de menor valor. Por exemplo, para comprar um pão de queijo era necessária uma ou mais 

cédulas de maior valor. Isso se deu pela inflação que provocou a desvalorização da moeda. O 

fato gerou um debate sobre a questão da estabilidade da moeda e suas consequências na vida 

das pessoas. Os alunos também deviam observar que o padrão de cortes de zeros na história 

do Brasil foi três.  

3.6.4. GRUPO 4: DROGAS LEGALIZADAS – ALCOOLISMO  

Introdução 

O Grupo se interessou em pesquisar sobre as características do consumo de álcool no 

Brasil, com ênfase nos últimos cinco anos. E explicou: 

O consumo do álcool no nosso país é algo muito difundido em nossa mídia, cultura e 
meio social. Afinal de contas, essa é uma droga legalizada e que tem a permissão 
para ser propagada livremente nos meios de comunicação social. Além disso, o seu 
consumo normalmente está relacionado ao prazer. 

O alcoolismo é geralmente definido como o consumo consistente e excessivo de 
álcool ao ponto que este comportamento interfira com a vida pessoal, familiar, social 
ou profissional da pessoa. Pode potencialmente resultar em condições (doenças) 
psicológicas e fisiológicas (RELATÓRIO DO GRUPO DROGAS LEGALIZADAS 
– ALCOOLISMO). 

Para subsidiar as atividades propostas, foram buscadas nos trabalhos apresentados 

informações relacionadas à concentração de álcool no sangue, à saúde e ao trânsito. O Grupo 

apresentou uma tabela que apontava sintomas ou comportamentos das pessoas de acordo com 

a concentração de álcool no sangue. A partir dessa tabela, foi proposta uma sequência de 

atividades. 
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Curiosidades 

Apresenta-se uma tabela, aceita pela comunidade médica, que indica o estado em que um ser 

humano fica, pela quantidade de álcool presente em seu sangue. 

Álcool no 
sangue 
gramas/litro 
(g/l) 

Estado Sintomas 

0,1 a 0,3 Sobriedade Nenhum sintoma aparente. 

0,3 a 0,9 Euforia  Perda de eficiência, diminuição de atenção, julgamento e 
controle.  

0,9 a 1,8 Excitação Instabilidade das emoções, falta de coordenação muscular, 
menor inibição, perda do julgamento crítico. 

1,8 a 2,7 Confusão Vertigens, desequilíbrio, dificuldades na fala e distúrbios da 
sensação.  

2,7 a 4,0 Estupor Apatia e inércia geral, vômitos, incontinência urinária e fecal. 

4,0 a 5,0 Coma  Inconsciência, anestesia, coma, morte. 

Acima de 5,0 Morte Parada respiratória, morte. 

Tabela 3: Estado e sintomas provocados pelo uso de álcool 
Fonte: Relatório do Grupo Drogas Legalizadas - Álcool 

 

Atividades 

1) De acordo com a legislação brasileira em vigor, uma pessoa está incapacitada para dirigir 
com segurança se tiver uma concentração de álcool no sangue superior a 0,64 g/l ou um 
teor alcoólico de 0,08%. Sabendo que um homem de porte médio (75 kg) tem um volume 
sanguíneo de aproximadamente 5 litros, responda. 

a) A quanto corresponde em mililitros essa concentração de álcool puro? 

b) Qual o estado e os sintomas de uma pessoa que ingeriu essa quantidade de álcool? 
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2) Observe a tabela que fornece o teor alcoólico nas principais bebidas. 

 Concentração 

média (g/l) 

Teor alcoólico 

(%) de bebida 

Dosagem Teor alcoólico no 

Sangue (%) 
depois de 1 h 

Cerveja 

Uísque 

Vinho 

32 

320 

88 

4 

40 

11 

1 copo = 250 ml 

1 dose = 45 ml 

1 cálice = 120 ml 

0,0111 

0,02 

0,0146 

Tabela 4: Concentração e teor alcoólico das principais bebidas 
Fonte: BASSANEZI, 2002 

a) Se uma pessoa que bebeu 5 copos de cerveja, qual será o teor alcoólico no sangue 
depois de uma hora? 

b) A concentração média e o teor alcoólico da bebida são proporcionais? 

c) Qual é a expressão matemática que representa essa proporção? 

d) Essa expressão representa uma função? 

e) A partir das informações dadas da tabela calcule a densidade do álcool. 

f) Se um indivíduo ingere uma lata de cerveja a cada 10 minutos, quanto tempo levará 
para ficar em estado de estupor? Considera-se que a quantidade de álcool eliminado 
neste intervalo de tempo é desprezível. 
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3) Leia esta reportagem retirada do site www.em.com.br, sobre um caso fatal de consumo de 
álcool. Para responder às questões, suponha que o estudante tinha porte médio (75 kg) e 
um volume sanguíneo de aproximadamente 5 litros.  

 

Laudo aponta excesso de bebida no corpo de estudante 
da UFOP 
Exame revela grande concentração de álcool no sangue do estudante que apareceu morto em 
república da cidade no final de outubro. Novo reitor diz que vai combater exageros 

 

Pedro Ferreira 

Publicação: 08/12/2012 06:00 Atualização: 08/12/2012 07:07 

Exame feito pelo instituto médico legal (IML) de 
Belo Horizonte comprova que o estudante de artes 
cênicas Daniel Macário de Melo Junior, de 27 anos, 
tinha 70,1 decigramas de álcool por litro de sangue 
quando foi encontrado morto na república estudantil 
Nóis é Nóis, da Universidade Federal de Ouro Preto 
(UFOP), na região central de Minas. O índice é quase 
12 vezes maior do que o índice considerado 
embriaguez, que é de 6 decigramas. O exame 
toxicológico ainda não foi concluído. O corpo de 
Daniel foi encontrado por um colega da república em 
27 de outubro. Ele havia abusado no consumo de 
bebidas alcoólicas em uma festa promovida no local. 
Semana passada, outro estudante da UFOP, Pedro 
Vieira, de 25 anos, foi encontrado morto na república 

Saudade da Mamãe. Colegas disseram à polícia que ele também exagerou no consumo de bebidas. O presidente 
do Conselho de Políticas Antidrogas de Minas, o psiquiatra e especialista em dependência química Aloísio 
Andrade, considera a concentração de 70,1 decigramas de álcool um índice muito alto e duvida que alguém o 
suportaria. No entanto, o IML esclareceu que ainda não pode afirmar que a causa da morte foi a bebida alcoólica, 
pois outros exames não ficaram prontos, como os que detectam a presença de substâncias químicas e 
medicamentos controlados. “Existe um mecanismo psicofarmacológico conhecido como sinergismo, que quer 
dizer que uma substância psicoativa potencializa outra. É como pegar uma caixa de fósforo e uma garrafa de 
álcool, Com os dois parados não acontece nada. Mas, se acender o fósforo e encostar no álcool, acontece tudo”, 
disse Andrade. “Se houver 70,1 de concentração de álcool com a presença de outra substância deixa de ser 70,1 e 
passa a ser 70,1 vezes xis” informa. 

Figura 14: Reportagem sobre estudante da UFOP 
Fonte: www.em.com.br 

a) Qual era a concentração de álcool no sangue do estudante? 

 

b) Considerando que o estudante bebeu apenas cerveja, qual o volume da bebida seria 
preciso ingerir para obter essa concentração? 

 

c) Considerando que o estudante tinha ingerido apenas uísque, qual o volume da bebida 
seria preciso ingerir? 
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d) Se você precisasse alertar sobre os riscos a sua saúde um estudante que iria participar 
de uma festa regada a bebida alcoólica, que orientações passaria a ele para evitar que 
viesse a beber em demasia? 
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE DOS DADOS 

O propósito deste capítulo é trazer a análise dos dados obtidos, tendo como referência 

a fundamentação teórica utilizada. Para tanto, retomou-se a questão de investigação a partir da 

qual todo o trabalho de pesquisa foi desenvolvido: 

“Que contribuições uma proposta pedagógica baseada na Modelagem Matemática e 

no uso de Ambientes Informatizados pode trazer para a abordagem do conceito de Função 

na perspectiva da Educação Matemática Crítica?” 

Para identificação das contribuições da proposta houve a busca de indícios 

examinando os dados coletados, segundo três eixos identificados com base nos objetivos da 

pesquisa: 

• Contribuições do desenvolvimento de uma proposta pedagógica de 

Modelagem Matemática a partir de temas para a formação dos alunos segundo 

a Educação Matemática Crítica; 

• Contribuições da Modelagem Matemática para a abordagem de conceitos 

matemáticos (em especial o conceito de função); 

• Contribuições da utilização das TIC (especialmente a internet e os softwares 

educacionais) para a criação do ambiente de aprendizagem da Modelagem.  

É importante deixar claro que separar a análise em eixos foi uma questão de 

organização, não sendo considerados como categorias excludentes. 

4.1. CONTRIBUIÇÕES DA MODELAGEM MATEMÁTICA A PARTIR DE TEMAS 

PARA A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA CRÍTICA 

 Sendo a perspectiva sociocrítica uma das consideradas nesta pesquisa, as atividades 

foram estruturadas construindo ambientes de aprendizagem que pudessem favorecer o 

desenvolvimento de projetos de Modelagem segundo esta perspectiva. “A expressão ambiente 

de aprendizagem é usada por Skovsmose (2000) para referir-se às condições em que os 

estudantes são levados a desenvolver determinadas atividades” (FRANCHI, 2007, p.180). 

Assim como Araújo (2006, p.5), entende-se ambiente de aprendizagem como tudo aquilo que 

se faz presente e que constitui o ambiente da sala de aula, “em que o professor deve levar em 

conta diversos elementos (por exemplo, responsabilidades dos alunos e do professor, 

metodologia, conteúdo, atividades, materiais, fundamentação teórica etc.)”. No que diz 

respeito à Modelagem para constituição desses ambientes, a base foi Barbosa (2001), que 
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caracteriza Modelagem “como um ambiente de aprendizagem no qual os alunos são 

convidados a indagar e/ou investigar, por meio da Matemática, situações com referência na 

realidade” (BARBOSA, 2001, p. 31). Assim, foi proposto que os alunos escolhessem temas 

de seu interesse para serem investigados. De acordo com Araújo (2012), organizar ambientes 

de aprendizagem de Modelagem segundo a Educação Matemática Crítica significa orientar os 

estudantes para 

escolherem temas de seu interesse e a levantarem problemas relacionados a esses 
temas, a serem abordados por meio da matemática, de tal forma que questões da 
Educação Matemática Crítica fundamentem o desenvolvimento dos trabalhos 
(ARAÚJO, 2012, p.69).  

O início, portanto, foi a formação dos grupos. Araújo (2009, p.55) enfatiza “a 

importância de que os alunos trabalhem em grupos ao abordarem problemas não-matemáticos 

da realidade, escolhidos por eles”.  

 Para a análise das contribuições para a Educação Matemática Crítica, foram 

identificados aspectos apontados na literatura como característicos da Modelagem na 

perspectiva sociocrítica, que foram buscados nos dados coletados pelas diferentes fontes 

indicadas no Capítulo 2, como indícios das contribuições nas atividades desenvolvidas. De 

modo geral, todos esses aspectos se referem à promoção da atuação crítica dos estudantes na 

sociedade e é difícil separar as ações no ambiente de Modelagem que se referem 

especificamente a um ou outro aspecto. Assim como no caso da identificação dos eixos de 

análise, a separação em aspectos visa à organização para interpretação dos dados.  Os 

aspectos identificados foram: a sala de aula como microssociedade democrática, o estudante 

crítico que usava a Matemática para ser crítico e o desafio da ideologia da certeza. 

4.1.1. A SALA DE AULA COMO MICROSSOCIEDADE DEMOCRÁTICA 

Skovsmose (2001) enfatiza a importância de professor e aluno serem parceiros iguais 

no processo educacional, que deve ser entendido como um diálogo. Araújo (2009, p.59) 

destaca que “a sala de aula deve ser entendida como um espaço democrático onde o dialogo 

no sentido de ação dialógica é a forma de comunicação entre os participantes”. Para a autora, 

fazer da sala de aula um espaço onde os alunos são incentivados a negociar, debater, ouvir o 

outro e respeitar ideias do outro pode dar condições de estender a prática exercida para 

questões políticas e de democracia na sociedade. Nesse sentido, destaca-se a forma como as 

atividades foram desenvolvidas ao longo de todo o projeto de Modelagem. 

 Um dos pontos que deve ter favorecido a constituição da microssociedade na sala de 

aula foi a predominância dos trabalhos em grupo. Os grupos se formaram de forma livre e 
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democrática, tendo a afinidade como principal elo. Foi possível perceber, depois de certo 

tempo, grande envolvimento e participação nas tomadas de decisões, nas formas de expressar 

as opiniões e de expor as ideias. Importante é destacar que, no início dos trabalhos, os 

estudantes ficaram um pouco surpresos com o tipo de trabalho proposto e demoraram um 

pouco a se manifestar e agir nesse ambiente de maior liberdade oferecido. A literatura 

(FRANCHI, 1993; BASSANEZI, 2002) faz referência a esse tipo de atitude como presente 

em algumas atividades de Modelagem. A mudança verificada nas atitudes dos alunos foi 

percebida e relatada pelo professor/pesquisador 1 em seu diário de campo:  

Também tive a impressão que o trabalho que iria ser desenvolvido gerou um certo 
desdonforto na turma. O fato do professor deixar que eles escolhessem o que 
queriam estudar os deixou atônitos e pensativos. O que já era esperado, pois existem 
relatos de vários pesquisadores que citam sobre a dificuldade dos estudantes em 
desenvolver atividades em que o professor não é o agente principal no processo. 
Mas com a formação do grupo, com as discussões, estes estudantes começaram a 
conversar, expor suas idéias e relatar sobre o que era  seu interesse de pesquisa, 
surgindo assim os temas de trabalho. (NOTAS DE CAMPO, Professor P1). 

A constituição dos ambientes na forma como foi feita contribuiu para a participação 

crítica e democrática dos estudantes na sala de aula (JACOBINI; WODEWOTZKI, 2006). Foi 

dada a eles a oportunidade de escolher os temas que gostariam de pesquisar, com respeito às 

escolhas feitas. No processo de escolha e delimitação dos temas, houve muitas discussões, 

inicialmente entre os estudantes de cada grupo que tinham interesses diversos e, portanto, 

tiveram que expor suas opiniões, ouvir os colegas e negociar para definir qual seria o tema 

abordado pelo grupo (BARBOSA, 2007). 

Também houve discussões entre os alunos e o professor/pesquisador 1, que tiveram 

que exercer autocrítica sobre a forma como estavam intervindo em cada grupo, de certa forma 

direcionando o olhar dos estudantes para conteúdos ou representações matemáticas na busca 

de informações. Havia nessa postura influência forte do interesse do professor, preocupado 

com o ensino dos conteúdos matemáticos (SILVA; OLIVEIRA, 2012). No entanto, após a 

percepção de que isso não deveria ser o mais importante na decisão sobre os temas a serem 

pesquisados, os alunos foram orientados na escolha do que realmente tinham interesse em 

conhecer, independentemente de estarem, ou não, percebendo a Matemática relacionada ao 

tema.   

 Isso possibilitou que os interesses dos alunos fossem trazidos para a sala de aula e que 

a cultura destes fosse considerada. Esses aspectos são também apontados por Araújo (2009) 

como característicos de uma abordagem sociocrítica da Modelagem Matemática. Alguns dos 

temas, como Segunda Guerra Mundial, Desenho Artístico, Copa do Mundo, evidenciavam o 
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interesse dos alunos e outros temas, como Redes Sociais, Banda Slipknot, Pontos Turísticos 

de Ouro Preto, evidenciavam como a cultura dos estudantes foi considerada. 

Depois de escolhidos e delimitados os temas, os alunos deviam justificar as escolhas 

feitas. As falas dos diferentes grupos destacaram a forma democrática como foram definidos, 

respeitando os interesses e argumentos por eles apresentados: 

Escolhemos o tema “Redes Sociais”, pois é muito utilizado nos dias atuais e é de 
interesse do grupo (RELATÓRIO DO GRUPO REDES SOCIAIS).  

Escolhemos a Casa dos Contos, por causa de sua história que se relaciona com a 
moeda (RELATÓRIO DO GRUPO CASA DOS CONTOS). 

Escolhemos o tema “a arte por trás de seus pintores” por ser um conteúdo incluso 
em vestibulares, concursos e é pouco estudado na escola por ser um assunto mais 
específico da matéria de artes (RELATÓRIO DO GRUPO HISTÓRIA DA ARTE). 

Sobre terem sido abordados assuntos que usualmente não eram abordados em aulas de 

Matemática os estudantes se manifestaram: 

Eu acho que sim, aprendi mais do que em uma aula de história. Pois a gente pode 
discutir as coisas não era vista pelo professor... (Aluno A18). 

Outros momentos de diálogo e participação democrática dos estudantes na 

constituição dos ambientes de aprendizagem foram: a construção do texto coletivo sobre a 

pesquisa realizada, feito no Google Docs., e as apresentações dos trabalhos pelos grupos. É 

importante destacar as possibilidades de participação e diálogo e a forma responsável como 

isso aconteceu. Os arquivos com o texto coletivo em construção eram compartilhados por 

todos os componentes de cada grupo e pelos professores/pesquisadores, com as mesmas 

possibilidades de inserir ou excluir informações. Foi discutida com os alunos a 

responsabilidade de cada um com o texto, no que dizia respeito tanto à contribuição para a 

abordagem dos temas como à possibilidade de perder o que alguém tinha colocado ou de não 

respeitar a opinião do outro. Para que pudessem ser identificados os alunos e os 

professores/pesquisadores havia cores para a escrita. Muitos diálogos se estabeleceram em 

momentos não presenciais, resultando em significativas contribuições para a estruturação dos 

trabalhos. Para exemplificar, cita-se a um trecho do texto do Grupo Desenho Artístico - 

Mangá, que menciona os edumangás, que são mangás educativos. No entanto apenas 

comentaram e não trouxeram em seu texto maiores informações, o que fez com que o 

professor/pesquisador indagasse e orientasse o Grupo a explicar melhor sobre o assunto. Por 

que o Grupo trouxe aquela informação? Como relacionar os edumangás com o que se 

propunha no trabalho? 

Os edumangás que são mangás didáticos voltados para o ensino de diversas matérias 
(TEXTO DO GOOGLE DOCS., GRUPO MANGÁ). 
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Vocês poderiam explicar melhor sobre os edumangás. Busquem informações sobre 
quais conteúdos matemáticos podem ser ensinados. Onde esse material didático já 
foi utilizado? Em quais países? Existe algum trabalho no Brasil? (TEXTO DO 
GOOGLE DOCS., Professor P1). 

Nas apresentações dos Grupos e nos debates que sucederam às apresentações foi 

possível identificar muitos momentos de participação e diálogos entre os participantes. Os 

Grupos apresentaram a pesquisa que haviam feito, se posicionaram com relação aos assuntos 

apresentados e foram questionados pelos colegas e pelos professores/pesquisadores, gerando 

debates enriquecedores. Um exemplo, no debate sobre a permissividade do consumo de 

álcool: 

Em relação ao consumo de álcool podemos perceber em festas, na televisão, etc. 
momentos de apologia ao seu uso. O que vocês acham que pode ser feito para mudar 
este quadro? (TRANSCRIÇÃO DAS APRESENTAÇÕES, Professor P1). 

É! Precisa não começar dentro de casa mesmo..., assim a criança, ela fica com 
vontade de beber por ver os pais bebendo (TRANSCRIÇÃO DAS 
APRESENTAÇÕES, Aluno A5). 

Às vezes porque o pai e a mãe acham normal! (TRANSCRIÇÃO DAS 
APRESENTAÇÕES, Aluno A33). 

E políticas públicas, como o que aconteceu com o cigarro? O que vocês sugeririam? 
(TRANSCRIÇÃO DAS APRESENTAÇÕES, Professor P1). 

 Acho que conscientização e fiscalização, pois não tem. Na verdade também é muito 
difícil esse negócio, por que existem alguns bares, por exemplo, que você vai, 
compra a bebida, sai de lá e ninguém nunca vai ficar sabendo que foi você que 
comprou. Como que a polícia vai... (TRANSCRIÇÃO DAS APRESENTAÇÕES, 
Aluno A5). 

Fora as identidades falsas que fazem e que é muito fácil arrumar (TRANSCRIÇÃO 
DAS APRESENTAÇÕES, Aluno A33). 

Mas vocês acham que só a fiscalização seria suficiente? (TRANSCRIÇÃO DAS 
APRESENTAÇÕES, Professor P1). 

Não. Campanhas deviam ser... (TRANSCRIÇÃO DAS APRESENTAÇÕES, Aluno 
A33). 

Acho que sim. Fica difícil de comprar (TRANSCRIÇÃO DAS APRESENTAÇÕES, 
Aluno A34). 

Depende, se a pessoa quiser mesmo ela consegue comprar, mesmo sendo proibido... 
(TRANSCRIÇÃO DAS APRESENTAÇÕES, Aluno A33). 

Por meio desses debates, muitas vezes foi possível perceber a postura crítica dos 

estudantes em relação aos temas abordados, o que será analisado em outra seção  

4.1.2. O ESTUDANTE CRÍTICO 

Muitos dos trabalhos sobre Modelagem relacionados à Educação Matemática Crítica 

ressaltam a postura e a participação crítica do estudante na sociedade, preparando-os para a 

cidadania e para a vida democrática. (JACOBINI, 2004; ARAÚJO, 2004; BARBOSA, 2001).  
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Diz Skovsmose (1994, p.21), já apontado no Capítulo 1: “Ser crítico significa dirigir a 

atenção para uma situação crítica (no sentido de problemática), identificá-la, tentar abarcá-la, 

compreendê-la e reagir a ela”. A crítica, para Skovsmose (2001, p.17), tem a ver com “uma 

investigação de condições para a obtenção do conhecimento, uma identificação dos problemas 

sociais e sua avaliação, e uma reação às situações sociais problemáticas”. 

 Com a abordagem dos temas, os estudantes foram incentivados a discutir questões que 

extrapolaram a Matemática, ligados a situações problemáticas da sociedade, como o 

alcoolismo, o holocausto ou a infraestrutura das cidades-sede da Copa do Mundo de 2014. 

Essas questões, mesmo que abordadas por grupos específicos, foram trazidas para toda a sala 

nos momentos dos debates ocorridos após as apresentações, destacando a postura crítica dos 

estudantes. 

Discutindo sobre os interesses de outros atores, além de Hitler, na Segunda Guerra, 

questionaram sobre a responsabilidade pelo Holocausto: 

Ele não exterminou os judeus sozinho! Tinha muita gente que concordava com tudo 
que ele fazia (TRANSCRIÇÃO DAS APRESENTAÇÕES, Aluno A18).  

Mas existiam outras pessoas por trás desta guerra também professor! Que também 
levariam essa, essa... (TRANSCRIÇÃO DAS APRESENTAÇÕES, Aluno A15).  

Os estudantes criticaram a presença americana nos conflitos relacionados aos países 

produtores de petróleo e as reações provocadas: 

Se você for olhar, o ataque às torres gêmeas mataram muito menos gente que os 
EUA mataram nas guerras, só que causou uma polêmica e tanto porque mataram 
americanos (TRANSCRIÇÃO DAS APRESENTAÇÕES, Aluno A18).  

Os estudantes se posicionaram em relação ao racismo e à importância de se 

respeitarem as diferenças:  

O que une as pessoas são as diferenças. Não é vantagem ser todo mundo igual, acho 
que é a diferença que nos move. Que faz integrar, tipo assim, os nossos defeitos, se a 
gente fosse perfeito, não teria graça. O legal é a gente tentar corrigir os nossos 
defeitos. E o exterior, cor da pele, estatura não determina nada (TRANSCRIÇÃO 
DAS APRESENTAÇÕES, Aluno A18). 

           Também se percebeu a postura crítica dos estudantes quando se manifestaram em 

relação às drogas legalizadas, em particular ao álcool. Chamaram de “combinação perigosa 

que atinge os jovens” “a fácil obtenção da droga, falta de atenção da família, permissividade 

e o estímulo social para beber” (RELATÓRIO DO GRUPO DROGAS LEGALIZADAS). 

 Questionaram, mostraram preocupação e criticaram a difusão livre de propagandas de 

incentivo ao uso de álcool nos diversos meios de comunicação, sempre relacionando o 

consumo de álcool ao prazer. A partir das informações pesquisadas concluíram que esses 
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fatores contribuíam para elevar os índices de problemas provocados pelo consumo dessa 

droga:  

O consumo do álcool no nosso país é algo muito difundido em nossa mídia, cultura e 
meio social. Afinal de contas, essa é uma droga legalizada e que tem a permissão 
para ser propagada livremente nos meios de comunicação social. Além disso, o seu 
consumo normalmente está relacionado ao prazer (RELATÓRIO DO GRUPO 
DROGAS LEGALIZADAS). 

 Posicionaram-se a favor e mostraram apoiar a Lei Seca. Porém criticaram a aplicação, 

pois, segundo eles, não se fiscaliza de maneira correta: 

Eu estava pensando aqui, sobre a Lei Seca. Quem passar por lá que será pego. Se 
não passar não será preso nunca. Não adianta! Você pode dar a volta e acabou. Não 
tem como. (TRANSCRIÇÃO DAS APRESENTAÇÕES, Aluno A5). 

Outro aspecto relacionado à criticidade e apontado nas publicações diz respeito à 

participação na sociedade. Assim, a reflexão sobre os problemas deve ser também uma 

reflexão critica que possa provocar mudanças em diferentes contextos sociais. 

Jacobini e Wodewotzki (2006) enfatizam que as atividades de Modelagem contribuem 

para o crescimento político dos estudantes desde que sejam desenvolvidas investigações, 

escolha de modelos, relacionamento com conteúdo curricular e tenham seus resultados 

compartilhados com algum setor da comunidade. 

            Para Araújo (2009, p.59), “a participação dos estudantes em projetos de modelagem 

que explicitem discussões políticas, refletindo sobre as consequências sociais dos mesmos, e a 

ação política propriamente dita, envolvem os estudantes em ações comunitárias”. 

             Ao refletirem e analisarem os problemas investigados, os grupos se interessaram em 

levar as respostas para o contexto social do qual foram retiradas, atuando de maneira crítica 

na sociedade. “Esta articulação possibilitará aos indivíduos, em suas ações ordinárias, uma 

participação ativa na comunidade ou na sociedade, assumindo responsabilidades afinadas com 

os interesses e o destino de toda a coletividade” (JACOBINI; WODEWOTZKI, 2006, p.76).  

             Nos trabalhos realizados pelos estudantes havia contribuições para o desenvolvimento 

de ações na sociedade. Quando os estudantes, ao abordar problemas do seu contexto social, 

percebiam que estes os afetavam de forma direta, se viam como parte deles, entendiam que 

precisam ajudar a solucioná-los e apontavam alternativas de solução.  

 Foi o caso, por exemplo, das discussões relacionadas ao tema alcoolismo. O Grupo 

mostrou posicionamentos críticos contra as propagandas que associavam o consumo de álcool 

ao prazer e que não apontavam os malefícios provocados.  
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Tem gente que fala que com a lei seca eles forçam o aprendizado, só que as fabricas 
fazem propagandas com incentivo ao álcool (TRANSCRIÇÃO DAS 
APRESENTAÇÕES, Aluno A23). 

 Trouxe o tema para o contexto de Ouro Preto e mostrou que o problema afetava 

diretamente a cidade, citando dados da Polícia Militar sobre perturbação do sossego e mortes: 

O uso constante de bebidas alcoólicas é refletido também nas ocorrências policiais. 
De acordo com a Polícia Militar, entre janeiro e julho deste ano, 71 ocorrências 
policiais foram registradas tendo como objeto reclamações de perturbação do 
sossego feitas por moradores de Ouro Preto (RELATÓRIO DO GRUPO 
ALCOOLISMO). 

O Grupo avaliou medidas adotadas em outros países que ajudaram a diminuir o 

consumo de álcool. Indicou como uma possível medida que os menores que compravam 

bebidas também fossem responsabilizados e que os pais tivessem uma atuação mais efetiva: 

Eu acho que a lei deveria ser mais rígida. Por exemplo, forçar os pais a fazer alguma 
coisa, que as pessoas não quisessem mais beber. Por que a lei só pune quem vende? 
Não faz nada com que compra! (TRANSCRIÇÃO DAS APRESENTAÇÕES, Aluno 
A5).  

Os estudantes do Grupo Redes Sociais – Orkut	×	Facebook também apresentaram 

posições críticas. Explicaram que as redes sociais podiam auxiliar na formação por serem um 

espaço de compartilhar informações. No entanto podiam levar ao vício, provocando depressão 

e problemas de relacionamento em casa e na escola. Mostraram também autocrítica ao ter a 

consciência de que as redes sociais ocupavam no seu tempo de estudo um espaço maior do 

que deveriam e que isso devia ser mudado: 

Pra mim, vício no computador é quando você deixa de fazer algumas coisas que 
você poderia está fazendo e deixa por causa dele (TRANSCRIÇÃO DAS 
APRESENTAÇÕES, Aluno M22).  

Ele me atrapalha por que eu deixo de estudar, eu não faço dever, eu não faço nada 
(TRANSCRIÇÃO DAS APRESENTAÇÕES, Aluno M21).  

Foi possível identificar posicionamentos críticos que indicam possíveis ações sociais 

também nos dados do Grupo Segunda Guerra Mundial - Holocausto, que trouxe para o 

contexto atual a discussão sobre quais seriam as consequências de uma Terceira Guerra e por 

quais motivos ela aconteceria: 

Ainda existe muito preconceito no mundo, as pessoas têm dificuldade em aceitar as 
diferenças, adoram criar padrões. Uma Terceira Guerra Mundial geraria o 
extermínio da vida humana, o colapso da civilização, devido a existência de armas 
de destruição massiva, como armas nucleares. No futuro, poderá ocorrer uma guerra 
causada pela disputa da água (RELATÓRIO DO GRUPO SEGUNDA GUERRA). 
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O Grupo se incomodou com o consumismo, opinou sobre a necessidade de conciliar 

desenvolvimento e sustentabilidade e cobrou dos países ricos um compromisso com as 

questões ambientais em nível mundial: 

Acho que é possível conciliar desenvolvimento com sustentabilidade. E o que 
adianta os países que nem polui tanto, estar lá, concordarem com o Protocolo de 
Kyoto, se os EUA que são os maiores poluidores não concordam? Então, acho que 
os EUA têm que acordar e vê que eles não são mais o centro (TRANSCRIÇÃO 
DAS APRESENTAÇÕES, Aluno A18).  

É mesma coisa também dos Estados Unidos que, muitas empresas multinacionais, 
têm as suas sedes nas cidades dos Estados Unidos, Nova Yorque! Elas têm a sede lá, 
mas as indústrias poluem outros países. Como por exemplo, eles têm indústrias no 
México e em outros lugares. Ou Seja, poluem outros lugares e não o deles 
(TRANSCRIÇÃO DAS APRESENTAÇÕES, Aluno A18).  

4.1.3. USANDO A MATEMÁTICA PARA COMPREENDER A REALIDADE E PARA 

SER CRÍTICO 

            De acordo com Araújo (2009), é importante que os estudantes sejam educados 

matematicamente de maneira a proporcionar a atuação crítica na sociedade, por meio do 

conhecimento matemático, o que pode trazer contribuições para sua emancipação como 

cidadãos. Assim, neste tópico, busca-se evidenciar e analisar como os alunos utilizaram a 

Matemática para compreender a realidade, analisar as situações criticamente e intervir nas 

discussões apresentadas com as situações problemáticas investigadas. Citam-se, a seguir, 

algumas situações que foram observadas durante a pesquisa e evidenciam os aspectos 

apontados. 

 O Grupo Música - Rock buscou investigar a relação da Matemática com a Música. A 

Matemática, nesse caso, ajudou a compreensão sobre os diferentes sons e as notas musicais e 

como essa compreensão podia ser usada na construção de instrumentos de corda. Descobriu 

que a determinação das notas musicais tinha “enorme influencia da Matemática” 

(RELATÓRIO DO GRUPO MÚSICA) e tentou mostrar essa influência explicando a relação 

existente entre as frações do comprimento da corda esticada de um violão e o número de 

oscilações que produziam a nota musical. Percebeu também a existência de um modelo para 

se posicionarem as casas ou traços a serem usados para dividir as cordas do violão: 

Uma corda esticada, como num violão, pode vibrar livremente com determinado 
valor de oscilações por segundo. Se a nota musical que a corda produz ao vibrar 
livremente for um Dó, quando reduzimos seu comprimento à metade (mantendo 
sobre ela a mesma tensão), ela passará a vibrar com o dobro das oscilações, o que 
corresponderá à nota Dó seguinte (em termos musicais: esta nota estará uma 
"oitava" acima da original). Se reduzirmos o comprimento para 2/3 do original, 
teremos então a nota Sol. E se reduzirmos o comprimento para 3/4 do original, 
teremos a nota Fá. Como podemos perceber, usando determinadas frações do 
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tamanho original de uma corda, podemos obter as notas naturais da escala musical. 
(RELATÓRIO DO GRUPO MÚSICA). 

Também percebeu a Matemática nos ritmos:  

A importância da Matemática na Música está presente desde a concepção mais 
fundamental do que é ‘som musical’ e do que é ‘ritmo’. Todos os tipos de ‘ritmos’ 
que podemos conceber musicalmente obedecem a algum tipo de divisão fracionária, 
cuja característica sempre está vinculada a um determinado gênero artístico ou a um 
tipo de cultura. (RELATÓRIO DO GRUPO MÚSICA MÉTRICA DA LETRA). 

Pelas explicações dadas percebe-se que a Matemática não foi vista pelos estudantes da 

maneira como geralmente se apresentava nas aulas, mas como uma linguagem que permitiu o 

entendimento de um fenômeno não necessariamente matemático. É importante salientar que 

os alunos perceberam que a Matemática não era condição necessária para aprender música, 

mas auxiliava a explicar como ocorriam alguns fenômenos musicais.  

Outra situação em que a Matemática pode ter contribuído para compreensão da 

realidade e para atuação crítica nos contextos estudados foi observada no trabalho feito pelo 

Grupo Pontos Turísticos de Ouro Preto - Casa dos Contos.  Sabendo que a Casa dos Contos 

era também um museu de moedas, decidiu investigar as trocas de moeda, procurando entender 

os motivos que levaram o país a ter realizado tantas em curto espaço de tempo. Descobriu que 

o motivo era a inflação. O Grupo descobriu que a inflação provocava a desvalorização da 

moeda, fazendo com que o Brasil, não conseguindo controlar a inflação, tivesse que trocar a 

moeda para conseguir lidar com situações do dia a dia. Assim, trazendo para o contexto atual, 

buscou fazer uma previsão sobre em que momento poderia haver necessidade de trocar a 

moeda novamente no Brasil. Como muitos dos alunos não haviam vivido no período em que a 

inflação era alta, não percebiam a necessidade da troca de moedas, muito menos o motivo de 

se cortarem zeros e quantos deveriam a ser cortados. As discussões provocaram reflexões 

sobre o que representava a inflação e a troca de moeda para o país. Assim, o aluno A8 propôs 

à turma a seguinte situação: “Se hoje um pão de queijo na lanchonete custa R$1,00, após 

quanto tempo custará R$1.000,00? Quando isso acontecer terá que haver mudança na 

moeda?” Os estudantes começaram a calcular buscando responder à pergunta. Mas qual seria 

inflação considerada para fazer os cálculos? Resolveram fazer os cálculos utilizando a 

inflação média dos últimos dez anos, que foi calculada em 6,32% ao ano. Alguns grupos, após 

aproximação, consideraram 6%, outros 7% ao ano. Fizeram os cálculos iniciais, ano a ano, 

mas logo perceberam que teriam dificuldades em encontrar a resposta, pois seriam necessários 

muitos cálculos. Assim, com o auxílio de calculadoras, obtiveram a resposta. As anotações a 
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seguir exemplificam os cálculos feitos pelos alunos e a estimativa sobre a possível troca de 

moedas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns alunos perceberam que havia no livro didático um exemplo de situação 

semelhante que poderia ser indicado para esse cálculo. Reconstruíram a situação por analogia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Outra situação a ser destacada foi a do grupo Drogas Legalizadas – Alcoolismo. Entre 

os dados apresentados estava a tabela que indicava o estado físico e mental das pessoas ao 

consumir álcool.   

Álcool no sangue 
grama/litro 

Estado Sintomas 

0,1 a 0,3 Sobriedade Nenhuma influência aparente 
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0,3 a 0,9 Euforia  

 

Perda de eficiência, diminuição de atenção, julgamento e 
controle. 

0,9 a 1,8 Excitação Instabilidade das emoções, falta de coordenação muscular, 
menor inibição, perda do julgamento crítico. 

1,8 a 2,7 Confusão Vertigens, desequilíbrio, dificuldades na fala e distúrbios da 
sensação. 

2,7 a 4,0 Estupor Apatia e inércia geral. Vômitos, incontinência urinária e fecal. 

4,0 a 5,0 Coma  Inconsciência, anestesia. Coma. Morte. 

Acima de 5,0 Morte Parada respiratória. Morte. 

Observações: Em média 45 gramas de etanol (120 ml de aguardente), com estômago vazio, fazem o sangue ter 
concentração de 0,6 a 1,0 grama por litro; após refeição a concentração é de 0,3 a 0,5 grama por litro. Um 
conteúdo igual de etanol, sob a forma de cerveja (1,2 litros), resulta 0,4 a 0,5 gramas de etanol por litro de 
sangue, com estômago vazio e 0,2 a 0,3 gramas por litro, após uma refeição mista. (RELATÓRIO DO GRUPO 
DROGAS LEGALIZADAS). 

 Na apresentação do Grupo, o aluno A24 explicou a tabela para os colegas. Na 

apresentação um dos alunos fez um alerta sobre o risco de morte quando a concentração 

ultrapassa 5,0 grama/litro de sangue. Para explicação do risco a situação foi matematizada e o 

aluno explicou-a: se uma pessoa consumir 120 ml de aguardente com o estômago vazio, isso 

acarretará em uma concentração de etanol de 0,6 a 1,0 grama/litro de sangue. Basta que uma 

pessoa consuma uma quantidade 5 vezes maior (600 ml) para que exista o risco de parada 

respiratória e consequentemente a morte. O Grupo alertou os estudantes sobre os riscos em 

função da proporcionalidade de álcool no sangue. Orientou que é preciso dar tempo ao corpo 

para eliminar e diminuir a concentração e que não se deve consumir uma quantidade grande 

de álcool em um curto espaço de tempo.  

 Também comentou o fato de que embalagens de tabaco tinham nos rótulos 

advertências sobre os malefícios provocados pelo cigarro, o que não acontecia com o álcool. 

Era preciso entender os riscos a que uma pessoa se submetia ao consumir elevada quantidade 

de álcool.  

Retomando o problema, os professores/pesquisadores apresentou uma tabela com 

várias informações que poderiam complementar a análise feita pelos alunos no Grupo. A 

tabela 4, encontrada em Bassanezi (2002), apresentava a concentração, a dosagem e o teor 

alcoólico das principais bebidas consumidas no Brasil. 
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 Concentração 

média (g/l) 

Teor alcoólico 

(%) de bebida 

Dosagem Teor alcoólico no 

Sangue (%) após 1 h 

Cerveja 

Uísque 

Vinho 

32 

320 

88 

4 

40 

11 

1 copo = 250 ml 

1 dose = 45 ml 

1 cálice = 120 ml 

0,0111 

0,02 

0,0146 

Tabela 4: Concentração, teor e dosagem das principais bebidas. 
Fonte: Bassanezi (2002) 

Apresentam-se, a seguir, as respostas de um dos grupos aos questionamentos 
apresentados pelos professores/pesquisadores: 

• Se uma pessoa bebeu 5 copos de cerveja, qual seria o teor alcoólico no sangue depois 
de uma hora? 

 

 

• A concentração média e o teor alcoólico da bebida são proporcionais? 

 

 

 

 

• Qual é a expressão matemática que representa essa proporção? 

 

 

 

 

 

• A partir das informações dadas da tabela, calcule a densidade do álcool. 

 

 

                                    

 

 

Os dados apresentados na tabela possibilitaram calcular a densidade do álcool, 

considerando que densidade é massa sobre volume. Bastava tomar qualquer das linhas da 
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tabela e calcular a massa e o volume de álcool na situação. A resolução apresentada como 

exemplo considerou a primeira linha da tabela. Assim, sendo a concentração média da cerveja 

32g/l, há 8g de álcool em 250 ml de cerveja. Por outro lado, sendo o teor alcoólico da cerveja 

4%, há 10 ml de álcool em 250 ml de cerveja. Logo a densidade do álcool é 8/10 = 0,8 g/l. 

Cálculos análogos, tomando os dados do uísque e do vinho, foram realizados. 

Dessa forma foi possível uma interpretação da situação por meio da Matemática, 

estimulando os estudantes a refletir sobre os riscos do consumo excessivo de álcool.  Nesta 

mesma atividade os alunos foram questionados sobre quais orientações poderiam passar a um 

estudante interessado em participar de uma festa regada a bebida alcoólica, sobre os riscos à 

saúde, com o objetivo de evitar que viesse a beber em demasia. 

Diria ao estudante para não “misturar” bebidas alcoólicas, pois o efeito do álcool é 
potencializado e diria a estudante que se ele não for acostumado a consumir bebidas 
alcoólicas que não consuma grande quantidade delas, pois o organismo não estará 
preparado para o fígado metabolizar este grande volume de álcool. Outro cuidado a 
tomar, seria a não ingestão de muito álcool em pouco tempo, pois o organismo não 
consegue metabolizar grande quantidade de álcool em pouco tempo (ANOTAÇÕES 
DOS ESTUDANTES A15 e A24) 

Outra situação foi apresentada pelo grupo Copa do Mundo de 2014 – Infraestrutura 

das Cidades-Sede. Os alunos não concordavam com a exigência da FIFA em relação ao 

número de voos que deveriam ser realizados nos dias de jogos. A situação foi apresentada: 

A FIFA vai exigir ao menos 80 voos extras em cada cidade-sede da Copa nos dias 
em que forem disputados os jogos do mundial. Sendo esse número calculado com 
base nos assentos de cada estádio. A entidade pede uma capacidade para deslocar 
20% dos torcedores nas dez horas anteriores e posteriores. (RELATÓRIO DO 
GRUPO COPA DO MUNDO 2014). 

Assim, por não se convencer sobre essa exigência, o Grupo se dispôs a investigar a situação e 

analisar os dados matemáticos. Em seu texto coletivo fez a seguinte indagação: “Será que o 

estipulado pela FIFA (aumento do número de voos em relação ao número de assentos do 

avião) é realmente preciso?” E apresentou o problema. 
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Pense um pouco... Por exemplo, o aeroporto de confins recebe mais ou menos 1.368 
pessoas em média por dia e realiza 160 voos. Algumas aeronaves possuem 70 
assentos e outras 110 assentos. Será que para 2014 aumentar 80 voos (número 
exigido pela FIFA) com cada avião padronizado com 200 lugares com uma demanda 
de 13.450 pessoas (obs.: valor calculado por média) isso é um “exagero” da FIFA? 
Grifos do grupo (RELATÓRIO DO GRUPO COPA DO MUNDO 2014). 

No entendimento dos participantes do Grupo, isso parecia exagero e buscaram 

investigar utilizando a Matemática para balizar a suspeita. O Grupo fez uso de informações 

obtidas durante a investigação sobre os aeroportos que serviam Belo Horizonte e, após 

realizar alguns cálculos, concluiu: 

Bem esse valor como foi calculado por média, de fato, seria um exagero da FIFA. 
Porque 13.450 pessoas distribuídas para 200 assentos, seriam necessários 67 aviões. 
Este número de avião daria, sem ser contado com os extras exigidos, pois o valor 
seria baixíssimo. Mas se maximizarmos esses valores em função dos dias em que 
terá mais movimentação turística e etc. nós supomos que a movimentação de 
pessoas nesses dias seja de 49.500 distribuídas em 210 voos e cada aeronave com 
200 lugares. Com essa estimativa poderíamos dizer que essas pessoas divididas pelo 
número de voos dariam por volta de 235 pessoas que “precisariam” ocupar o avião e 
ainda 35 pessoas “não” iria. (RELATÓRIO DO GRUPO COPA DO MUNDO 
2014). 

 É importante explicar que o número 13450 pessoas representava 20% da capacidade 

aproximada do Estádio Mineirão e, no entendimento dos alunos, tendo por referência esse 

número, não seria preciso aumentar a quantidade de voos, por isso o exagero. Os alunos 

mostraram competência para aplicar a Matemática e se sentiram “preparados para refletir 

sobre suas descobertas, principalmente sobre como elas se relacionam com a sociedade, para 

perceber a matemática como um instrumento de análise das características críticas de 

relevância social” (ARAÚJO, 2009, p.63). 

Esses foram exemplos de situações nas quais a Matemática contribuiu para que os 

alunos pudessem entender e refletir de forma crítica sobre as informações apresentadas, 

indicando possíveis formas de ação e conduta na sociedade.  

 Uma situação bastante interessante para exemplificar a reflexão crítica por meio da 

Matemática foi a comparação entre o número de usuários do Orkut e do Facebook no Brasil. 

Como essa situação exemplificou ao mesmo tempo a crítica e o poder formatador da 

Matemática, a opção foi por apresentá-la na seção a seguir. 

Skovsmose (2001) entende o poder formatador da Matemática como as questões 

referentes à matemática que remetem ao reconhecimento desta ciência não apenas como 

construto social, mas também como forma de edificar a sociedade, impondo regras, 

determinando e modificando a realidade social: “a Matemática faz uma intervenção real na 

realidade, não apenas no sentido de que um novo insight pode mudar as interpretações, mas 
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também no sentido de que a matemática coloniza parte da realidade e a rearruma” 

(SKOVSMOSE, 2001, p.15). Assim o autor entende que a Matemática formata a sociedade 

no momento em que abstrações concretizadas passam a fazer parte do cotidiano, como 

“maneiras de calcular impostos, auxílios às crianças, salários, estratégias de produção, etc. 

[...].” (SKOVSMOSE, 2001, p.16). O ensino da Matemática conduz um discurso submetido a 

formas de poder exercidas pela Matemática e a não compreensão de sua funcionalidade 

acarreta uma série de barreiras que conduzem o sujeito a abdicar de seus direitos por não se 

relacionar claramente com as diversas expressões da Matemática na sociedade, separando 

aqueles que são aptos ou não a se inserir criticamente nas decisões tomadas acerca da 

sociedade. O poder formatador da Matemática merece atenção especial dos educadores, sendo 

necessário refletir ainda sobre a concepção de Matemática como linguagem de poder e 

desafiar a ideologia da certeza. 

4.1.4. DESAFIANDO A IDEOLOGIA DA CERTEZA 

De acordo com Skovsmose (2005), a ideologia da certeza pode ser definida como uma 

forma de acreditar que as soluções matemáticas são sempre as melhores abordagens, pelas 

certezas que representam. Preza pela visão de uma Matemática certa, única, que produz o 

argumento definitivo, ou seja, relaciona-se à forma como a Matemática é vista na sociedade. 

Para desafiá-la é preciso refletir sobre a necessidade de o ensino de Matemática abranger a 

dimensão crítica do conhecimento, evidenciando seu papel nas relações de poder. 

De acordo com Araújo (2012, p.84), a participação crítica deve ser trabalhada e os 

ambientes de aprendizagem devem ser propícios a isso. Mas a autora pergunta como fazer 

isso, pois a “crítica convive com valores, nem sempre críticos, fortemente enraizados na sala 

de aula de matemática”.   

É possível exercer a crítica com base em argumentos matemáticos. Porém a 

Matemática não pode ser o único fator a ser considerado nas tomadas de decisão. A 

Matemática não pode formatar a sociedade. Diz Barbosa (2003): 

se estamos interessados em construir uma sociedade democrática, onde as pessoas 
possam participar de sua condução e, assim, exercer cidadania, entendida aqui 
genericamente como inclusão nas discussões públicas, devemos reconhecer a 
necessidade de as pessoas se sentirem capazes de intervir em debates baseados em 
matemática (BARBOSA, 2003, p.6). 

Segundo Araújo (2007), existem várias maneiras de desafiar a ideologia da certeza na 

Educação Matemática. Discussões sobre a estrutura de comunicação entre professor e aluno, 

discussões sobre abordagens filosóficas da Matemática, desenvolvimento de projetos, ênfase 
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nas necessidades de os alunos escolherem seus próprios problemas em atividades de 

Modelagem Matemática, entre outras, podem ser alternativas. Neste trabalho a preocupação 

foi fazer com que os alunos tivessem um olhar crítico sobre os resultados apresentados na 

forma matemática e sobre a interferência da Matemática nas tomadas de decisões.  

Diversos autores afirmam que a Modelagem Matemática fornece oportunidade para 

que os alunos discutam o papel da Matemática na sociedade, pois são levados a refletir 

criticamente sobre aspectos não só matemáticos das situações, considerando também o 

contexto social e cultural. Araújo (2003, p. 64) afirma que “os estudantes poderão criticar o 

papel da matemática na sociedade: tendo consciência de seu papel na construção da realidade 

e reconhecendo e valorizando aspectos culturais de sua realidade, problematizando as relações 

de poder aí existentes”. Barbosa (2003, p.4) afirma que “[...] a capacidade de compreender e 

criticar argumentos matemáticos postos nos debates locais ou gerais pode potencializar a 

intervenção das pessoas nas tomadas de decisões coletivas”.  

Porém não é simples para o professor de Matemática construir ambientes nos quais se 

desafie a ideologia da certeza. A Matemática está também fortemente enraizada no professor, 

o que pode influenciar na condução de atividades, impedindo ou dificultando que isso 

aconteça. Foi o caso de, no início das atividades de Modelagem, os alunos terem sido 

estimulados a buscar a relação dos temas com a Matemática, o que pode ter influenciado os 

alunos a trazerem apenas as informações matemáticas sobre os assuntos pesquisados, dados 

numéricos, tabelas e gráficos desconectados, sem aprofundamento para compreensão dos 

assuntos pesquisados, tendo os resultados na forma matemática como a única verdade a ser 

considerada. Esse equívoco foi percebido e os alunos foram orientados a pesquisar sobre os 

temas de interesse, independente de ser percebida, de imediato, sua relação com a 

Matemática.  

Depois das pesquisas iniciais feitas pelos grupos, os alunos foram estimulados a 

observar as informações e dados obtidos e refletir sobre como a Matemática se relacionava 

com os problemas investigados. Por exemplo: o Grupo Redes Sociais – Orkut	×	Facebook, 

pela mediação dos professores/pesquisadores, foi incentivado a utilizar a Matemática para 

analisar questões críticas em relação à disputa das duas redes sociais investigadas e, ao 

mesmo tempo, avaliar como a representação matemática podia ser usada para induzir 

interpretações tendenciosas ou convenientes. O Grupo obteve um gráfico que apresentava a 

evolução do crescimento do Orkut e do Facebook. 

 

 



 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15:

Na representação, o

do gráfico induzia o leitor a ter a 
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0 (jul/09) 

Figura 15: Gráfico do Grupo Redes Sociais – Orkut × Facebook
Fonte: Ibope Nielsen on-line 

Na representação, o gráfico indicava o crescimento das duas redes.

induzia o leitor a ter a percepção que existia grande vantagem do Facebook em 

relação ao Orkut, dando a impressão de que o crescimento do Facebook acontecia de forma 

muito acelerada. Aparentemente o gráfico foi colocado com a intenção de exaltar o Facebook 
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uscando observar e refletir sobre as informações trazidas na 

Por não conseguirem dados e informações sobre as duas redes sociais nos períodos 

levando em consideração o crescimento 

os dados em uma tabela para auxiliar na construção do 
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Apresenta-se, a seguir, o gráfico construído no Excel pelos alunos, tendo como 

referência os valores da tabela. 

Análise de crescimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico construído pelos alunos apresentava visualmente a vantagem do Facebook, 

porém era possível analisá-lo quanto à intensidade do crescimento, de forma menos 

tendenciosa, uma vez que a construção era mais criteriosa. Dessa forma os alunos puderam 

investigar uma situação real e, com o auxílio da Matemática, entendê-la melhor e se 

posicionar criticamente diante dela e tirar as próprias conclusões. 

Por outro lado, foram estimulados a refletir sobre o motivo de o gráfico apresentado 

inicialmente estar construído dessa forma. Por que as informações no eixo horizontal não 

seguiam uma proporção? Existiam intervalos de 5 meses, 4 meses e 10 meses 

respectivamente. Teria sido um descuido? Qual a responsabilidade da mídia na apresentação 

de informações? A quem interessava que o gráfico fosse construído dessa maneira? Como a 

5 (dez/09)  8  27 

10 (mai/10)  10,7  26,8 

14 (set/10)  14,4  28,8 

24 (jul/11)  28,8  29 

30 (jan/12)  34  28,8 

35 (jun/12)  40  27,5 
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credibilidade na Matemática poderia influenciar os leitores quanto à escolha de uma das redes 

sociais? Naquele momento os estudantes não percebiam a necessidade de fazer tal análise, 

apenas afirmaram que era notório que o Facebook tinha alcançado o Orkut, uma vez que as 

pessoas quase não utilizam mais o Orkut. Portanto tinham a noção, por conhecimento próprio 

de situações particulares, de que a informação era verdadeira. Não se deram conta de que a 

representação gráfica (matemática) poderia estar sendo utilizada para favorecer o Facebook, 

em detrimento do Orkut. Os estudantes, apesar de questionarem as informações relativas aos 

temas investigados, não percebiam a necessidade de questionar quando apresentadas na 

linguagem matemática. Portanto acreditavam que estas representavam uma certeza 

inquestionável, não cabendo discussão. Essa atitude não estava coerente com a Educação 

Matemática Crítica (ARAÚJO, 2012) e parecia amparada na ideologia da certeza da 

Matemática. Assim, destacando a necessidade de obter informações que proporcionassem 

desafiar a ideologia da certeza, foi preciso orientá-los a analisar outros período e refletir sobre 

o papel da Matemática em relação àquela disputa das redes sociais e de como a forma de 

apresentação do gráfico poderia influenciar as pessoas na sua decisão sobre usar Orkut ou 

Facebook. Posteriormente o Grupo, fazendo seu próprio gráfico, analisou a situação fazendo 

suas próprias interpretações sobre o crescimento de cada uma das redes. 

Os estudantes foram expostos a situações de aprendizagem que os estimularam a 

pensar, a utilizar a Matemática para justificar, apresentar ou criticar os argumentos 

apresentados, estabelecendo relações entre a Matemática aprendida e a realidade na qual estão 

inseridos (ALMEIDA; SILVA, 2010).  Por esse motivo o ambiente de aprendizagem gerado 

pela Modelagem Matemática foi desafiante para os estudantes e também para os 

professores/pesquisadores, contribuindo para abordagem crítica de questões sociais, 

econômicas, culturais, históricas e matemáticas e até mesmo buscando desafiar a ideologia da 

certeza, o que nem sempre foi conseguido. 

4.2. CONTRIBUIÇÕES PARA A ABORDAGEM DE CONTEÚDO MATEMÁTICO. 

 Desde o início deste trabalho com Modelagem havia a intenção de trabalhar o conceito 

de função. A expectativa era de que o conceito pudesse emergir dos trabalhos dos alunos. 

Assim a abordagem de conteúdo matemático foi também foco de investigações. Era preciso 

trazer para o ambiente de aprendizagem a abordagem dos aspectos relacionados à construção 

do conceito de função, tendo como objetivo o estudo e a matematização das situações 
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pesquisadas pelos estudantes, o que estar em consonância com a perspectiva educacional 

conceitual da Modelagem (KAISER; SRIRAMAN, 2006). 

 Segundo Gonçalves Filho (2011), na literatura atual, no que se refere ao ensino de 

função, é dada muita ênfase à teoria dos conjuntos e a estruturas algébricas, o que não 

desperta o interesse dos estudantes, pois estão distanciados de situações do cotidiano.  

Desejava-se abordar o conceito de função não utilizando apenas estruturas algébricas, mas 

partindo inicialmente das informações obtidas pelos estudantes durante o desenvolvimento do 

trabalho de Modelagem, abordar questões relacionadas com variação, dependência e 

generalização. A intenção foi trabalhar as estruturas algébricas em momentos posteriores, 

entendendo-as como importantes para o processo de formalização do conceito. Nesse sentido, 

buscou-se investigar se abordar inicialmente o conceito de maneira intuitiva, com situações 

escolhidas pelos estudantes, que os aproximassem de seu cotidiano, com informações pelas 

quais eles se interessavam, pode contribuir para o entendimento do conceito. 

  De acordo com Zuffi e Pacca (2002), a construção inicial de determinado conceito, 

na grande maioria dos casos, é feita com a criação de uma linguagem para explicar 

fenômenos, que são visualizáveis e perceptíveis aos sujeitos. Uma proposta de trabalho com a 

utilização da modelagem matemática pode contribuir para trazer para o ambiente de 

aprendizagem fenômenos que trazem em sua essência a ideia funcional, que propicia relação 

entre grandezas, obedecendo a alguma regra ou lei. Por essa razão procurou-se ressaltar nos 

trabalhos dos estudantes a ideia de variável, dependência, regularidade e generalização, ou 

seja, as ideias básicas do conceito de função (TINOCO et al, 1996), por meio de um conjunto 

de atividades construídas a partir das informações dos trabalhos apresentados. 

Com os instrumentos de coleta de dados foi possível observar nas investigações, nos 

debates e nas apresentações como os assuntos apresentados se relacionavam com a 

Matemática e esse relacionamento tornou possível o desenvolvimento do conteúdo 

(JACOBINI, 2004).  

Nos dados apresentados buscou-se encontrar elementos, utilizados nas apresentações, 

debates e observações ocorridas no ambiente de aprendizagem, gerando subsídios que 

contribuíram para a abordagem do conceito de função. Ao propor trabalhar com problemas 

não matemáticos, sugeridos pelos estudantes, em que buscavam interpretar os processos 

matemáticos relacionados, tendo como referência a realidade, propunha-se uma abordagem 

diferente e contribuía-se para que tivessem entendimento do conceito de função.  

O exame dos trabalhos mostrou ser possível trabalhar com função a partir de 

informações matemáticas apresentadas pelos grupos, que relacionavam elementos de 
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diferentes conjuntos. Por exemplo: a proporcionalidade nas medidas do desenho do rosto do 

mangá, as relações entre as frações do comprimento das cordas e as notas musicais, a relação 

entre a inflação e o tempo necessário para ocorrer mudança na moeda, os gráficos que traziam 

representação de duas grandezas, as informações que relacionavam a concentração de álcool 

no sangue e o tempo de assimilação pelo corpo humano, a relação entre o número de voos e o 

número de passageiros que utilizariam aeroportos da região de Belo Horizonte. 

Essa forma de abordar o conceito está em consonância com as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (2006), que apontam que o ensino de função seja iniciado 

com uma exploração qualitativa das relações entre duas grandezas em diferentes situações, 

procurando desde o início apresentar representações gráficas e algébricas. 

Para a abordagem inicial, foram usadas informações dos trabalhos dos grupos Redes 

Sociais – Orkut × Facebook e Segunda Guerra Mundial - Holocausto. Dos textos escritos no 

Google Docs. e dos slides das apresentações dos dois grupos, foram extraídas situações para 

trabalhar e desenvolver as ideias básicas do conceito de função (TINOCO et. al. 2009, p.6). 

De acordo com os autores “o desenvolvimento dessas ideias é feito por meio de atividades 

ligadas ao dia-a-dia do aluno, com as quais o aluno se familiariza também com as diversas 

formas de representar funções”. Ao investigar ideias de funções nas informações trazidas 

pelos grupos, contribui-se para o entendimento das ideias básica do conceito de função e para 

a construção do pensamento funcional. Ao investigar, apresentar e debater o tema, os 

estudantes se apropriavam das informações e mostraram conhecer as situações apresentadas, o 

que possibilitou direcionar os esforços para entender o conceito de função. Isso nem sempre 

ocorre com as situações-problema propostas nos livros didáticos, por não se identificarem 

com elas. 

Em relação ao processo de aquisição do conceito, Tinoco et al (2009), com base em 

Bergeron e Herscoviscs (1982), afirmam que a compreensão de um conceito se dá em quatro 

níveis (ver quadro 2, p.62), compreensão intuitiva, matematização inicial, abstração e 

formalização, identificados com os dados obtidos pelos instrumentos de coleta utilizados 

nesta pesquisa. 

4.2.1. PRIMEIRO NÍVEL: COMPREENSÃO INTUITIVA 

No primeiro nível se dá a compreensão intuitiva, que tem estas características:  

• utilização do conhecimento informal da vida, que para função tem a ver com 

o reconhecimento de dependência;  
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• pensamento com base na percepção visual, que para função está relacionado 

com estabelecer leis de formação simples e visuais.  

• ações espontâneas, que para função estão relacionadas com a construção e 

interpretação de gráficos.   

Para o primeiro nível, identificam-se, nos materiais apresentados pelos grupos, 

indícios da utilização do conhecimento informal para o reconhecimento de dependência entre 

as grandezas. Eles foram deduzidos de forma espontânea, com base na percepção visual, em 

tabelas e gráficos.  

É importante salientar que, apesar de na fase inicial da construção do conceito de 

função serem utilizadas apenas informações dos trabalhos dos grupos Redes Sociais - Orkut × 

Facebook e Segunda Guerra Mundial - Holocausto, serão considerados na análise todos os 

trabalhos dos grupos. A explicação é que, na fase inicial, a construção não se inicia na 

atividade proposta. A construção se inicia no momento em que o ambiente de aprendizagem 

foi constituído e os grupos iniciaram as pesquisas. Foi nesse momento que os estudantes 

começaram a buscar relações entre as grandezas obtidas e inicia-se intuitivamente a percepção 

da ideia de dependência entre grandezas. 

Observou-se, no texto construído pelos grupos no Google Docs. que eles tiveram de 

interpretar e analisar situações e para isso utilizaram o conhecimento informal que traziam de 

sua vivência.   

O Grupo que investigou o alcoolismo, por exemplo, trouxe em seu texto várias 

situações em que se relacionavam duas grandezas. No fragmento de texto “o brasileiro ingere 

6,9 litros de bebida alcoólica por ano, sendo que a média na América Latina é de 5,5 litros 

por pessoa” (RELATÓRIO DO GRUPO DROGAS LEGALIZADAS – ALCOOLISMO) 

percebe-se que a informação relacionava duas grandezas, bebida alcoólica (litros) e tempo 

(ano). O Grupo apresentou também uma tabela, segundo eles aceita pela comunidade médica, 

que relaciona o estado em que o ser humano fica e os sintomas que podem ser percebidos, 

dependendo da quantidade de álcool presente no sangue: 

Álcool no sangue 
gramas/litro 

Estados Sintomas 

0,1 a 0,3 Sobriedade Nenhuma consequência aparente 

0,3 a 0,9 Euforia  Perda de eficiência, diminuição de atenção, julgamento e controle. 

0,9 a 1,8 Excitação Instabilidade das emoções, falta de coordenação muscular, menor 
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inibição, perda do julgamento crítico. 

1,8 a 2,7 Confusão Vertigens, desequilíbrio, dificuldades na fala e distúrbios da sensação. 

2,7 a 4,0 Estupor Apatia e inércia geral, vômitos, incontinência urinária e fecal. 

4,0 a 5,0 Coma  Inconsciência, anestesia, coma, morte. 

Acima de 5,0 Morte Parada respiratória, morte. 

Tabela 5: Concentração de álcool no sangue, estado e sintoma.       
Fonte: Relatório do Grupo Drogas Legalizadas - Alcoolismo 

A tabela também mostra evidências de que os alunos perceberam a existência de 

relações entre grandezas, concentração de álcool no sangue (grama/litro) e grandezas não 

mensuráveis (estado psicológico e sintomas). Portanto a dependência era perceptível mesmo 

que de maneira intuitiva, pois, para ocorrerem os sintomas, era preciso ter consumido bebida 

alcoólica.  

No texto do grupo Copa do Mundo de 2014 – Infraestrutura das Cidades-Sede, os 

estudantes trazem informações que possuem relações entre grandezas. Uma situação que 

despertou muito interesse do Grupo foi uma exigência da FIFA de aumentar o número de 

voos nos dias dos jogos nas cidades-sede. Ele percebeu a existência de relação entre o número 

de voos e o número de passageiros transportados pelos aviões. Apresentou a tabela buscando 

perceber e visualizar tais relações. 

Amostra  N.º de voos 
diários 

N.º de passageiros por ano  N.º de passageiros por 
semana 

Aeroporto da Pampulha 2012 90 2.000.000 3.830 

Aeroporto da Pampulha 2014 120 5.000.000 9.580 

Aeroporto de Confins 2012 160 5.000.000 9.580 

Aeroporto de Confins 2014 210 7.000.000 13.450 

Tabela 6: Números de voos e passageiros nos aeroportos da Região de Belo Horizonte 
Fonte: Relatório do Grupo Copa do Mundo 2014 – Infraestrutura das Cidades-Sede 

Para chegar a essa percepção os estudantes provavelmente utilizaram apenas seus 

conhecimento básicos e intuitivos, pois perceberam que, aumentando o número de vôos, 

aumentava-se o número de passageiros.  

O grupo Pontos Turísticos de Ouro Preto - Casa dos Contos, ao estudar a história das 

moedas do Brasil, percebeu a relação existente entre a troca da moeda e a desvalorização 

(inflação) e que quanto maior a inflação, mais rápido seria necessária a troca, o que 

intuitivamente levou à noção de dependência. Procurando mostrar o comportamento da 
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grandeza inflação e a influê

apresentou um gráfico que relaciona

perceptível visualmente que nos períodos de inflações muito alta (décadas de 70, 80 e 90) 

aconteceu número maior d

(Figura 16).   

 

 

  

Figura 16: Gráfico do Grupo 

O Grupo Segunda Guerra Mundial

mostrar os resultados obtidos e relacioná

Figura 17:

a influência na troca das moedas no decorrer da grandeza tempo

apresentou um gráfico que relacionava os períodos com os percentuais de inflação. 

perceptível visualmente que nos períodos de inflações muito alta (décadas de 70, 80 e 90) 

número maior de trocas de moedas, conforme pode ser visto no gráfico a seguir 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico do Grupo Pontos Turísticos de Ouro Preto - Casa dos Contos
Fonte: Banco de dados do professor/pesquisador 1

rupo Segunda Guerra Mundial – Holocausto trouxe gráficos 

mostrar os resultados obtidos e relacioná-los com questões econômicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Gráfico do Grupo Segunda Guerra Mundial - Holocausto
Fonte: Banco de dados do professor/pesquisador 1

ncia na troca das moedas no decorrer da grandeza tempo, 

os períodos com os percentuais de inflação. Foi 

perceptível visualmente que nos períodos de inflações muito alta (décadas de 70, 80 e 90) 

pode ser visto no gráfico a seguir 

Casa dos Contos 
1 

trouxe gráficos para, de forma visual, 

los com questões econômicas.   

Holocausto 
1 
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O gráfico mostra informações que relacionam o modelo dos aviões com o número de aviões 

produzidos. O estudante A15, durante a apresentação, afirmou:  

olhando para este gráfico a gente percebe que o modelo de avião mais produzido na 
época da guerra foi o modelo norte americano. Ai a gente percebe que os Estados 
Unidos aproveitou-se da guerra para desenvolver sua indústria. (TRANSCRIÇÃO 
DAS APRESENTAÇÕES, ALUNO A15).  

Ao afirmar que o modelo norte-americano era o mais produzido, utilizou a forma visual para 

mostrar a relação entre as informações trazidas, o que lhe permitiu fazer observações sobre o 

desenvolvimento da indústria. Outros gráficos do Grupo também trouxeram informações que 

relacionavam a noção de dependência.  

Os gráficos foram muito utilizados pelos grupos. Talvez porque soubessem que as 

informações seriam apresentadas à turma e que os grupos poderiam se interessar em 

apresentar suas informações através desta representação. Outra possibilidade é que poderiam 

querer trazer as informações dos temas para o contexto de uma aula de Matemática usando 

números e outras representações matemáticas.  

O Grupo Redes Sociais, ao investigar o crescimento do Facebook e do Orkut, trouxe 

informações que mostraram relações entre o tempo e o número de usuários das redes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Gráfico do Grupo Redes Sociais – Orkut × Facebook 
Fonte: Banco de dados do professor/pesquisador 1 
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Para o Grupo foi possível perceber intuitivamente ou pela visualização no gráfico 

(Figura 18) que, no decorrer do tempo, o número de usuários teve algum tipo de variação, 

portanto o número de usuários dependia do tempo. Essa afirmação foi comprovada: 

Daqui um tempo pode ser que o Facebook caia de uma vez e o Orkut cresça mais do 
que o Facebook (TRANSCRIÇÃO DAS APRESENTAÇÕES, ALUNO M15). 

No trabalho do Grupo Música - Rock, foi apresentada a relação entre o comprimento 

das cordas dos violões e as notas musicais, mostrando evidências de dependência entre 

grandezas.  

Percebe-se então que o Grupo, ao estudar e apresentar as informações, relacionou as 

frações do comprimento das cordas do violão com as notas produzidas pela vibração, relação 

que traz, de maneira intuitiva, a noção de dependência, que o grupo buscou mostrar na figura 

do violão (Figura 19), o que justifica os traços no braço do violão, que, ao serem apertados, 

dividem o comprimento da corda, produzindo outro som.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Frações do comprimento da corda do violão 
Fonte: Banco de dados do professor/pesquisador 1 

O Grupo Música - Slipknot trouxe informações sobre o comportamento da banda. E 

um dos pontos que destacou foi o fato de os integrantes da banda serem representados por 

números, ou seja, cada músico da banda estava relacionado ou corresponde a um número.   

 A banda é geralmente conhecida por sua imagem que chama a atenção: seus 
membros vestem uniformes industriais, máscaras assustadoras e exclusivas, e 
seguem uma ordem numérica entre os músicos. O DJ Sid Wilson é representado 
pelo número 0; o baterista Joey Jordison é representado pelo número 1; o baixista 
falecido Paul Gray era representado pelo número 2; o percursionista e vocalista 
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Chris Fehn é representado pelo número 3; o guitarrista James Root é representado 
pelo número 4; o sampler Craig Jones é representado pelo número 5; o 
percursionista M. Shawn Crahan é representado pelo número 6; o guitarrista Mick 
Thomsom é representado pelo número 7; e o vocalista Corey Taylor é representado 
pelo número 8. (TRANSCRIÇÃO DAS APRESENTAÇÕES, GRUPO 
SLIPKNOT). 

Buscando explicar de forma mais visual essas informações, o Grupo elaborou um 

diagrama (Figura 20) em que relacionou cada músico com o número que o representava. Não 

era esperado que utilizassem esse tipo de representação, embora já tivesse sido utilizado para 

abordagem do tema conjuntos em aula. Talvez tenham utilizado pelo fato de estarem na sala 

de aula de Matemática. Outra razão possível foi alguns já conhecerem este tipo de 

representação para funções, pois havia estudantes repetindo o ano. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Diagrama do Grupo Música - Slipknot 
Fonte: Banco de dados do professor/pesquisador 1 

As informações contribuíram para a abordagem inicial do conceito e, ao pesquisarem 

sobre os temas, os estudantes tiveram contato com gráficos, tabelas e situações que 

relacionavam duas ou mais grandezas, buscando refletir e entender as situações. Assim, 

perceberam, mesmo que intuitivamente, as ideias básicas do conceito de dependência e 

variação, portanto o primeiro nível de entendimento do conceito, a compreensão intuitiva. 

4.2.2. SEGUNDO NÍVEL: MATEMATIZAÇÃO INICIAL 

No segundo nível no processo de aquisição do conceito, ocorre a matematização 

inicial. De acordo com Tinoco et al (2009), o que caracteriza este nível é a organização e 
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quantificação das primeiras noções intuitivas, mas o conceito é confundido com o 

procedimento que leva à construção. No que se refere especificamente a função, deve ocorrer:  

i) quantificação das primeiras leis;  

ii) reconhecimento de variáveis dependentes e independentes;  

iii) construção de gráficos cartesianos simples; 

iv) reconhecimento do domínio analisado no contexto.   

Foram utilizadas pelos professores/pesquisadores situações em que os estudantes 

pudessem investigar e explorar os fenômenos apresentados, buscando organizá-los e 

quantificá-los, observando as variáveis envolvidas e analisando seu comportamento. É 

importante salientar que para auxiliar os estudantes a alcançar este nível de entendimento, 

foram propostas situações retiradas dos trabalhos apresentados para nortear o processo.  

É importante neste nível o auxilio do professor, como salientam Tinoco et al (2009, 

p.49). De acordo com os autores, os professores devem “dar condições a seus alunos para que 

desenvolvam as noções básicas envolvidas no conceito, principalmente a noção de variável, 

antes que seja possível a apresentação de uma definição de função”.  

Nas atividades propostas para introduzir o conceito de função os estudantes foram 

orientados a organizar os dados oferecidos em tabelas com duas colunas. Esta organização foi 

proposta para que os estudantes observassem nas informações características comuns, 

agrupando-as, o que está relacionado com a ideia de conjunto, e buscando algum tipo de 

correspondência. Este nível de entendimento leva a analisar a quantificação das variáveis, 

observar regularidades e as primeiras leis de formação, reconhecer variáveis dependentes e 

independentes, para construir a definição intuitiva de função. 

Nas duas turmas a primeira situação apresentada em cada atividade foi composta por 

um conjunto de informações.  Na turma de Mineração sobre o grupo do Facebook formado 

pelos estudantes e na turma de Automação sobre os países participantes da segunda Guerra 

Mundial.  Os estudantes foram orientados a organizar os dados de cada situação em tabelas e 

indicar, caso fosse possível, alguma correspondência entre os elementos. Na turma de 

Mineração os estudantes organizaram em uma tabela os nomes dos participantes do grupo de 

amigos do Facebook e os meses em que faziam aniversário. Na turma de Mineração, 

organizaram os países do eixo (Alemanha, Itália, Japão), os aliados (França, Inglaterra, 
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Estados Unidos e União Soviética) e os países invadidos (Polônia, França, Iugoslávia, 

Ucrânia, Noruega, Manchúria, Albânia e Líbia). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    (ANOTAÇÕES DOS ESTUDANTES A6, A11 e A23) 

Os estudantes A6, A11 e A23 organizaram as informações em uma tabela com várias 

colunas e mostraram correspondência entre os elementos das colunas.  

Os estudantes A17 e A30 organizaram os dados como foi pedido (Apêndice 2). Também 

perceberam a existência de correspondência entre os elementos, no entanto não conseguiram 

explicá-la. Utilizaram um diagrama com flechas para mostrar a correspondência percebida: a 

Alemanha ter invadido a Polônia, França, Noruega, Ucrânia e Iugoslávia; o Japão ter invadido 

a Manchúria e a Itália ter invadido a Albânia, ou seja, a correspondência entre o país e o(s) 

país(es) invadido(s). O mesmo aconteceu na resposta dos alunos A24 e A25.  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          (ANOTAÇÕES DOS ESTUDANTES A17 e A30) 
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                                                          (ANOTAÇÕES DOS ESTUDANTES A24 e A25) 

Alguns grupos, ao organizar as informações, afirmaram que não existia 

correspondência entre os elementos, como ocorreu nas respostas dos alunos A7 e A34. 

Entende-se que a negação ocorreu pelo fato de existirem países que não invadiram outros 

países, como a Inglaterra. Essa percepção causou dúvidas quanto ao entendimento das 

relações e correspondências, gerando dificuldades em escrever a justificativa.  Os estudantes 

buscaram sempre fazer um conjunto (coluna) corresponder a outro, mesmo quando não 

percebiam ou não conseguiam explicar como.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                             (ANOTAÇÕES DOS ESTUDANTES A7 e A34) 
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Em outras situações havia a ocorrência de fatos semelhantes, o que levou a refletir 

sobre a maneira pela qual os alunos buscavam estabelecer correspondência entre informações 

e também o que entendiam por correspondência.  

Na segunda situação, os grupos da turma de Automação foram orientados a organizar 

novamente os países que participaram da Segunda Guerra Mundial, porém colocando na 

primeira coluna o nome do grupo a que pertenciam (Países do Eixo e Países Aliados) e na 

segunda coluna os nomes dos países que faziam parte do grupo. Em seguida deviam comparar 

com a tabela anterior e apontar diferenças.  

 

 

 

 

 

 

                                                       (ANOTAÇÕES DOS ESTUDANTES A17 e A30) 

Na resposta dos estudantes A17 e A30, as diferenças apontadas não se referiam à 

organização das informações na tabela, mas a aspectos relacionados à participação dos países 

na guerra. Também se percebeu que a organização não aconteceu da forma que foi proposta, 

portanto o não entendimento do enunciado pode ter levado os estudantes a ter uma conclusão 

não esperada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    (ANOTAÇÕES DOS ESTUDANTES A6, A11 e A23) 
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Nesta resposta os alunos construíram as colunas como foi proposto, compararam as 

características entre as duas tabelas, apontaram a semelhança que perceberam, mas não 

apontaram diferenças. 

As dificuldades de perceber correspondências entre as informações e de apontar 

semelhanças e diferenças podiam estar, de alguma forma, relacionadas ao fato de as situações 

levarem à ideia intuitiva de dependência, mas não à ideia de variação. As situações propostas 

para a turma de Mineração foram semelhantes e trouxeram conclusões análogas (Apêndice 2 e 

Apêndice 3). 

As situações apresentadas (a partir da terceira), para ambas as turmas, exploravam 

correspondências que levavam à ideia de dependência e de variação. No caso da turma de 

Mineração, foi proposto que analisasse o gráfico apresentado pelo Grupo Redes Social – 

Orkut	×	Facebook, comparando o número de usuários (Figura 15). As informações foram 

organizadas em uma tabela, sendo pedido que procurassem estabelecer alguma 

correspondência entre os elementos das duas colunas. Um exemplo de resposta é a 

apresentada pelos estudantes M14, M28 e M29, que, após organizarem os dados em uma tabela, 

perceberam que havia alguma correspondência, porém não explicitaram qual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                (ANOTAÇÕES DOS ESTUDANTES M14, M28, e A30). 

Os valores correspondentes ao número de usuários, tanto do Facebook quanto do 

Orkut, variaram de mês a mês, porém, em anos diferentes e isso não foi destacado na tabela 

por esses estudantes. É importante deixar claro serem diferentes as noções de variação e 

variável. De acordo com Tinoco et al (2009), a noção de variável é das mais difíceis para o 

aluno, pois está relacionada a qualquer elemento do conjunto, de forma que não se especifica 

qual é o elemento. Já a noção de variação está relacionada com a quantificação dos elementos, 

ou seja, os valores crescem, decrescem ou se mantêm constantes. 
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 (ANOTAÇÕES DOS ESTUDANTES A17 e A30) 

Na turma de Automação a situação proposta era semelhante, porém o gráfico a ser 

analisado indicava a existência de correspondência entre o número de aviões fabricados e os 

respectivos modelos. Os estudantes A17 e A30 confirmaram que perceberam a correspondência 

entre as duas colunas da tabela e explicaram a relação existente, de acordo com o 

entendimento do Grupo. 

Nas situações propostas até então, a maior parte dos estudantes percebiam quando 

existia correspondência entre as informações e, em algumas situações, a noção de variação, 

mas não percebiam dependência e regularidade.  Zuffi e Pacca (2002) consideram ser difícil 

abordar conceitos a partir de concepções espontâneas, pois estas se mostram muito distantes 

do conhecimento escolar. O conceito de função foi por evoluções contínuas, por muitas 

mentes humanas e em diferentes períodos históricos (ZUFFI; PACCA, 2002). Por esse motivo 

se fez necessário propor situações em que fosse possível continuar com a abordagem para que 

os alunos pudessem perceber essas noções. 

 Para a turma de Mineração, foi apresentada uma situação em que os grupos teriam que 

completar uma tabela para determinar, diariamente, a quantidade de estudantes (amigos) 

participantes de uma rede construída em determinadas condições. Após completarem a tabela, 

responderiam se foi possível estabelecer correspondência entre os elementos das duas colunas 

e tirar conclusões. Pela resposta dos estudantes M14, M28 e M29, a correspondência existia e 

era determinada pelo fato de que a cada dia a quantidade de amigos era triplicada.  
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                                                  (ANOTAÇÕES DOS ESTUDANTES M14, M28 e M29). 

Os estudantes M11, M12 e M27 também afirmaram que existia correspondência entre as 

duas colunas, perceberam uniformidade nas informações (regularidade) e explicaram a 

correspondência: “o dobro do anterior mais ele para achar o próximo”. 

 

 

   

 

 

 

 

                                                   (ANOTAÇÕES DOS ESTUDANTES M11, M12 e M27). 

As situações apresentadas na turma de Automação foram similares e podem ser 

consultadas no Apêndice 2.  

Todas essas situações foram apresentadas para que os alunos compreendessem as 

noções básicas do conceito e atingissem os níveis iniciais de compreensão. O ambiente 

contribuiu para que eles pudessem ter contato com diferentes representações, organizassem as 

informações, refletissem e escrevessem o que entendiam sobre a existência ou não de 

correspondência e, caso ocorresse qual seria.  Segundo Tinoco et al (2009, p. 7), “a 

flexibilidade na passagem de uma representação para a outra e o uso exaustivo da 

representação em linguagem corrente, oralmente e por escrito são fundamentais para a 

construção do conceito”.     

 Para conceituar intuitivamente e formalmente função, os professores/pesquisadores, 

após organizar e buscar correspondência entre as informações nas situações propostas, foi 
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solicitado aos alunos que verificassem se estas duas afirmativas eram verdadeiras ou falsas e 

preenchessem um quadro:  

i) todo elemento da primeira coluna tem correspondente na segunda coluna; 

ii) qualquer elemento da primeira coluna possui um único correspondente na segunda 

coluna.  

Essas duas condições foram verificadas em cada situação anterior pelos alunos. Após 

preencherem o quadro, foi explicado que o relacionamento entre os elementos dos dois 

conjuntos seria função somente quando as afirmativas (i) e (ii) fossem verdadeiras.  Após a 

verificação e a definição inicial do conceito pelas afirmativas, foram apresentadas para as 

duas turmas outras três situações, com o objetivo de aplicar o conceito em outros contextos. 

Será vista a resposta dos estudantes A16 e A22 para esta situação: Para prestar serviços 

domiciliares, um técnico em informática cobra R$50,00 por visita e um adicional de R$20,00 

por hora de trabalho. Quanto este técnico cobra por 2 horas, 3 horas, 4 horas,... de trabalho? 

Faça uma tabela colocando na primeira coluna os números referentes às horas trabalhadas e, 

na segunda coluna, o valor cobrado. Esta situação é um exemplo de função? Por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

   (ANOTAÇÕES DOS ESTUDANTES M11, M12 e M27). 

Observa-se nas respostas que os alunos perceberam na situação noções de 

dependência, regularidade e variável, mas não fizeram a verificação das duas afirmativas 

relativas à caracterização da relação como função, mesmo tendo o enunciado orientado para 

que isso fosse feito. Afirmaram que a situação era função “porque o valor cobrado pelo 

técnico depende do número de horas trabalhado”. Respostas similares a essa foram dadas por 

outros grupos:  
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Sim, pois tem uma certa ordem de grandeza (ALUNOS A7 e A34).  
Função crescente, onde se tem um valor fixo inicial, e um adicional a cada hora de 
trabalho (ALUNOS A5, A14, A21 e A26).  
Sim, porque uma grandeza está em função da outra (ALUNOS A19 e A35).  

Na turma de Mineração a situação proposta foi a mesma e as respostas foram:  

Sim, porque B está em função de A (ALUNOS M10 e M19).  
Sim (ALUNOS M2, M4 e M20).  
Sim. A função é �(�) = 20� + 50 (ALUNOS M14, M28 e M29).  
Sim, porque os dados possuem concordância (ALUNOS M6 e M15).  

Pelas respostas apresentadas percebe-se que os estudantes estavam confundindo o 

conceito de função com as noções trabalhadas sobre dependência, variável e regularidade, 

pois se percebe que ao responderem se a situação era um exemplo de função não se 

preocupavam em verificar as duas afirmativas que lhes indicavam a resposta. Portanto o 

segundo nível de compreensão do conceito foi em parte alcançado. No entanto o conceito de 

função deveria ser retomado. 

 Como, após essa abordagem inicial, houve um período longo de paralisação das aulas 

e os temas discutidos deveriam ser retomados com o objetivo de avançar no entendimento do 

conceito, os professores/pesquisadores optaram por fazer uma atividade expositiva dialogando 

com os alunos sobre alguns dos temas estudados pelos grupos e sobre as ideias relativas ao 

conceito de função. A atividade buscava chamar a atenção para a organização, para as ideias 

básicas e, ao mesmo tempo, retomava o conceito visando à verificação das duas condições 

para a caracterização de função e à definição formal. 

 Também nessa etapa, a utilização das informações obtidas nos trabalhos dos grupos 

contribuiu para a abordagem e para o entendimento das noções e do conceito. Destaca-se que 

o fato de as situações terem sido investigadas e estudadas a priori pelos estudantes propiciou 

que eles se inteirassem da situação, entendendo como se apresentava e os procedimentos que 

deveriam usar para buscar resolvê-la, o que facilitou perceber noções e dar maior atenção ao 

entendimento do conceito trabalhado. Por experiências anteriores, os 

professores/pesquisadores sabiam que isso nem sempre acontecia quando os exemplos 

trabalhados eram dos livros didáticos, pois muitos exploravam situações que não faziam parte 

do cotidiano e não despertavam o interesse. Mas o conceito também foi abordado da forma 

proposta no livro didático, seguindo o planejamento escolar, porém procurando relacionar a 

definição apresentada com as condições anteriormente estudadas.  

 Mesmo assim alguns alunos não tinham alcançado todos os níveis de compreensão do 

conceito de função. Mas era possível, mais uma vez, utilizar as informações trazidas pelos 

grupos para trabalhar e reforçar a noção e o conceito de função para esses alunos.  Segundo 
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Tinoco et al (2009) os gráficos constituem um importante meio de representar função e a 

noção de variável e de dependência fica cada vez mais clara quando os alunos constroem e 

interpretam gráficos. Estes autores recomendam utilizar gráficos que trazem algum 

significado para os alunos.  

Assim foi elaborada e proposta uma atividade de leitura e interpretação de gráficos, 

com o objetivo de trabalhar e reforçar a noção de dependência, variável, crescimento, 

domínio, imagem e, sobretudo, o conceito de função. É importante salientar que as expressões 

analíticas foram também trabalhadas na etapa posterior, em que foi realizado o estudo e 

construção dos modelos matemáticos. 

Na atividade de leitura e interpretação de gráficos, os estudantes responderiam a 

questões referentes às informações trazidas em 10 gráficos. Foram usados dois exemplos de 

gráficos apresentados pelo Grupo Música - Slipknot, a partir dos quais os estudantes foram 

convidados a refletir sobre as informações e sobre a forma como eram apresentadas. 

O gráfico 1 a seguir, foi construído com uso de dados discretos da quantidade de 

músicas produzidas em determinados anos. No entanto alunos o apresentaram como se fossem 

dados contínuos. Conhecendo a situação, eles sabiam que a banda não havia produzido 

músicas em todos os anos no intervalo apresentado. Foi preciso chamar a atenção dos alunos 

para esse fato e também para outros aspectos relacionados, discutindo questões sobre 

variáveis, discretas e contínuas, domínio, crescimento, etc., com a sequência de questões a 

seguir. 

Gráfico 1 - (Slipknot) Quantidade de músicas em função do tempo. 
 

O gráfico mostra a quantidade de músicas produzidas pela banda SLIPKNOT da origem em 
1996 aos dias atuais. 
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A partir de seu entendimento responda: 

a) Em que ano a banda Slipknot teve maior produção musical? 

b) Qual foi a produção musical em 2001? 

c) Em quais períodos a banda obteve crescimento em sua produção musical? E 
decrescimento? 

d) É possível afirmar que a banda produziu músicas em todos os anos, desde sua criação? 
Justifique a resposta. 

e) Construa um conjunto A com todos os anos, de 1996 a 2011, e um conjunto B com os 
números naturais de 0 a 45. A relação que associa o ano (no conjunto A) e o número 
de músicas (no conjunto B) é uma função de A em B? Justifique a resposta. 

 Lembre que, para a relação ser considerada uma função de A em B, duas condições 
deve ser satisfeitas:  

• Todo elemento de A deve ter correspondente em B. 

• Cada elemento de A deve ter um único correspondente em B.  

É importante salientar que, as respostas aqui apresentadas foram selecionadas pelo 

professor/pesquisador 1 antes da apresentação e correção no ambiente de aprendizagem, ou 

seja, as respostas foram discutidas e analisadas posteriormente com os estudantes e corrigidas 

pelo professor/pesquisador 1, quando necessário.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ANOTAÇÕES DO ALUNO M26) 
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 (ANOTAÇÕES DO ALUNO A23) 

Pelo gráfico apresentado, o Grupo não se preocupou, ao construir o gráfico, em 

analisar se as grandezas envolvidas (ano e quantidade de músicas) eram discretas ou 

contínuas. Por essa razão, foi pedido responder o item (d), ou seja, se era possível afirmar que 

a banda produziu músicas em todos os anos desde a criação. A resposta da maioria foi sim. 

Apresentam-se algumas respostas.  

O estudante A23, que entendeu “sim”, respondeu: “pois em nenhum momento o gráfico 

representa zero música produzida”. O estudante M26, que entendeu “não”, explicou: “porque 

não há certa sequência de datas na correspondência do gráfico”. As respostas dadas aos 

itens anteriores a (d), mostraram que os estudantes perceberam que o número de músicas 

dependia do ano, quais valores se correspondiam, em que períodos os valores cresceram, pois 

responderam de forma correta. Eles não perceberam ou não entenderam a noção de domínio.  

Sabiam que em alguns anos a banda não produziu música, mas não conseguiram se convencer 

de sua resposta, motivo pelo qual apareceram respostas diferentes. Isso levou a concluir que 

existia compreensão em nível inicial e que estavam respondendo de forma espontânea, sem 

uma análise mais profunda.  

Era necessário, pois, enfatizar o conceito de função como uma relação particular entre 

elementos de dois conjuntos. Para responder ao último item, eles foram estimulados a 

verificar se as grandezas obedeciam às duas condições. Conforme foi exemplificado pelas 
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anotações do estudante A23, a maioria dos estudantes compreendeu a importância de verificar 

as duas condições.   

 

Gráfico 2 - (Slipknot) O gráfico representa a quantidade de shows realizados pela banda, 
durante as turnês mundo afora. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As questões apresentadas aos estudantes foram: 

A partir de seu entendimento responda: 

a) Em que ano a banda Slipknot realizou o maior número de shows? 

b) Quantos shows a banda realizou em 2005? 

c) Em quais períodos a banda obteve crescimento na quantidade de shows? E 
decrescimento? 

d) É possível afirmar que a banda realizou shows em todos os anos desde sua criação? 
Justifique a resposta. 

e) É possível afirmar que a banda realizou turnês em todos os anos desde sua criação? 
Justifique a resposta. 

f) Se chamarmos de A o conjunto dos anos de 1999 a 2008 e de B o conjunto dos 
números naturais de zero a 250, a relação que associa a cada ano (em A) o número de 
shows realizados (em B) é uma função de A em B? Justifique a resposta. 

Os estudantes perceberam e reconheceram que em alguns anos a banda não realizou turnê. 

As respostas da maioria foram nesse sentido, como se pode perceber. 

Não, porque não aparece outros anos no mapa (gráfico) (Aluno M22).  
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Não, porque o gráfico só mostra o período das turnês (Aluno A22). 

Essa percepção colaborou para que o Grupo, ao final da atividade, concluísse que a 

situação não representava uma função, o que indicou o entendimento na verificação das 

condições para caracterizar se a relação era função. Como exemplo, a resposta dos estudantes 

M22 e A22: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ANOTAÇÕES DO ALUNO M22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                                                                                         (ANOTAÇOES DO ALUNO A22) 

Desse modo, ao estudar e investigar os gráficos propostos pelos grupos e não as 

atividades geralmente apresentadas no livro didático, os estudantes puderam direcionar todos 

os seus esforços e toda a sua atenção para o entendimento do conceito, pois entendiam as 
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informações apresentadas pelo gráfico. Isso mostrou que a Modelagem Matemática contribuiu 

para a abordagem de conceito de função, por proporcionar situações motivadoras para que o 

professor elaborasse atividades para abordar as ideias básicas e também o conceito 

matemático.  

Foi possível também identificar que a Modelagem Matemática pode gerar um 

ambiente de investigação e debates propício à exploração de situações variadas e com 

significado para os estudantes, possibilitando alcançar os níveis de entendimento do conceito. 

Também possibilita o trabalho com diferentes representações em situações variadas. Abordar 

o conceito por diferentes representações é recomendado pelos PCN. Segundo esse documento 

é importante que o aluno seja apresentado a diferentes representações gráficas e algébricas de 

função. (BRASIL, 2006) 

4.2.3. TERCEIRO E QUARTO NÍVEIS: ABSTRAÇÃO E FORMALIZAÇÃO 

 Segundo Tinoco et al (2009), no terceiro nível se dá a abstração, que tem por 

característica a generalização pela escrita de expressões analíticas, construção e interpretação 

de gráficos convencionais e não convencionais e caracterização de relações funcionais. No 

quarto nível ocorre a formalização, cujas características são o uso da linguagem simbólica, a 

descontextualização e a justificação lógica das operações. Essas características estão 

relacionadas para função com a notação formal utilizada ( BAf →: ; )(xfy = ), com as 

noções de domínio e imagem, classificação e operações com funções. É importante explicar 

que as operações com função, como inversão, composição, etc., não foram investigadas neste 

trabalho. 

Ao estudar e/ou construir modelos matemáticos, foi necessário organizar e quantificar 

as informações apresentadas antes de iniciar o processo de matematização. Com essas 

informações e com o objetivo de encontrar soluções para os problemas investigados, os 

alunos buscaram analisar as variáveis, verificar como se relacionavam, de forma dependente 

ou independente, generalizar e fazer previsões, procedimentos recomendados para se abordar 

função. Por isso se analisam o terceiro e quarto níveis em todo o processo de Modelagem 

envolvido, porém dando especial atenção à fase de elaboração ou uso dos modelos.  

Vale destacar que é importante fazer algumas observações. Moura e Moretti (2003), 

Zuffi e Pacca (2006), entre outros pesquisadores, apontam a abstração como a principal 

dificuldade na compreensão do conceito de função, pois, para o estudante realizar o processo 

de abstração, ele tem de demonstrar profunda compreensão do conceito, o que acorre 
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simultaneamente à busca de construir a compreensão.  Palis (1999) aponta outras 

dificuldades: a frágil construção do conceito de variável e de função, a dificuldade de leitura 

de textos matemáticos nos quais se misturam a língua materna, termos técnicos matemáticos e 

a simbologia matemática, além das características próprias do discurso matemático. A 

proposta desenvolvida buscou superar essas dificuldades pela Modelagem Matemática.   

As respostas dos alunos, na fase de construção dos modelos, revelaram evidências de 

contribuições para a compreensão do conceito de função relacionadas aos níveis de abstração 

e formalização. Os dados coletados sobre os fenômenos mostraram regularidades que 

permitiram generalizá-los e representá-los de maneira formalizada. É importante salientar 

que, de acordo com Kaiber (2006), definições e generalizações trazem dentro de si grau 

elevado de abstração, por esse motivo os estudantes, de modo geral, encontram dificuldades 

de realizá-las. Afirmam Tinoco et al (2009): 

fenômenos que ocorrem com regularidade podem ser generalizados. A capacidade 
de generalizá-los é importante e envolve, em geral, abstração. Muitas vezes os 
alunos generalizam situações que apresentam regularidade, verificando apenas se 
certa lei se aplica a casos particulares. É preciso que desenvolvam a capacidade de 
apresentar argumentos, na linguagem corrente, que justifiquem a validade da lei para 
qualquer caso, registrando-os. O registro de leis gerais em linguagem algébrica ou 
geométrica é passo decisivo para que construam o conceito de função (p.6). 

Em vista disso, analisam-se, nos trabalhos dos estudantes, contribuições para o 

entendimento das noções relacionadas com abstração e formalização, nas situações 

apresentadas pelo Grupo Pontos Turísticos de Ouro Preto - Casa dos Contos, pelo Grupo 

Drogas Legalizadas – Alcoolismo e pelo Grupo Copa do Mundo 2014 – Infraestrutura das 

Cidades-Sede. Nessa etapa os estudantes foram desafiados a encontrar expressões 

matemáticas que representassem os fenômenos estudados, usando as noções citadas. Para 

tanto voltam situações e respostas dos alunos já apresentadas em capítulo ou seções 

anteriores, porém examinadas com o olhar voltado para as fases finais da aquisição do 

conceito de função.  

 Quando os estudantes apresentaram as informações relacionadas com a 

desvalorização da moeda e consequente necessidade de troca, surgiu um questionamento para 

que turma investigasse. Qual seria o ano em que o Brasil deveria fazer a troca do real por 

outra moeda? O objetivo era orientar os estudantes a obter a resposta e os 

professores/pesquisadores propuseram uma sequência de itens a serem investigados e 

respondidos, estimulados a reconhecer regularidade, generalizar e, se possível, fazer 

previsões.  
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O foco da analise foi à questão relacionada ao corte de zeros. Os estudantes, após 

debater a situação, perceberam que a troca deveria ocorrer quando um produto que tinha o 

valor de R$1,00 passasse a ter o preço de R$1.000,00. Caso isso ocorresse, seria necessário o 

corte de três zeros e a mudança da moeda. Para realizar os cálculos, os alunos pensaram em 

admitir uma inflação estável. Observaram a inflação média dos últimos 10 anos e concluíram 

que a inflação poderia ser admitida como estável, uma vez que o real mantinha certa 

estabilidade em relação ao dólar.  Se a inflação apresentasse valores muito diferentes de um 

ano para o outro, seria muito difícil encontrar parâmetros para os cálculos da desvalorização 

da moeda. No caso, calcularam uma inflação média e a admitiram como constante no 

processo. 

 

                                           (valor da inflação média) 

 

 

 

 

 

 

                                                           (ANOTAÇÕES DOS ESTUDANTES A29, e A34). 

Nas anotações se percebe a estratégia utilizada no processo de matematização para a 

construção do modelo matemático que permitisse prever quantos anos seriam necessários para 

que o governo propusesse mudança na moeda, supondo que a inflação se mantivesse na média 

dos 10 anos anteriores.  

 

 

 

 

 

 

                    (ANOTAÇÕES DOS ESTUDANTES A17, e A30). 
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                                                             (ANOTAÇÕES DOS ESTUDANTES A29, e A34). 

Ao calcular uma sequência de valores, os alunos perceberam regularidade, não 

realizando todas as 119 etapas necessárias.   

Para generalizar e depois formalizar, foi pedido aos alunos que representasse a 

situação por meio de uma expressão matemática. Eles utilizaram um modelo (fórmula para o 

cálculo do montante em uma aplicação com juros compostos) que encontraram no livro-texto 

e o adaptaram para resolver a situação específica, o que não invalidava o trabalho por eles 

realizado, muito menos a solução apresentada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       (ANOTAÇÕES DOS ESTUDANTES A17, e A30). 

Ao estudar o modelo e adaptá-lo à situação investigada, os estudantes entenderam 

como ocorria a regularidade na situação estudada e que podiam fazer previsões. Ao tentar 

prever os valores para um futuro distante, foi necessário abstrair e formalizar as informações 
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obtidas, fato comprovado nas anotações apresentadas a seguir, nas quais os estudantes 

apresentaram uma projeção de cálculos para um valor abstrato representado por n anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        (ANOTAÇÕES DOS ESTUDANTES A29, e A34).  

Mesmo conhecendo o modelo, os estudantes foram orientados a fazer testes e buscar 

uma aproximação em relação aos dados que investigavam e procuravam validar com o 

modelo que conheciam. E no processo investigaram a regularidade envolvida, que permitiu 

generalizar e formalizar.        

Na apresentação do Grupo Copa do Mundo de 2014 – Infraestrutura das Cidades-Sede 

houve um questionamento sobre uma exigência da FIFA com relação ao número de voos nos 

dias de jogos. Assim, durante a etapa de estudo e construção de modelos matemáticos, foi 

proposto à turma que investigasse também o questionamento colocado pelo grupo. Então foi 

proposta aos alunos uma sequência de atividades elaboradas a partir das informações 

apresentadas. Buscou-se uma expressão matemática que relacionasse o número médio de 

passageiros com o número de voos.    

Amostra Voos diários N.º de passageiros 
por ano 

N.º de passageiros 
por semana 

Aeroporto. Pampulha 2012 90 2.000.000 38461 
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Aeroporto Pampulha 2014 120 5.000.000 96154 

Aeroporto Confins 2012 160 5.000.000 96154 

Aeroporto Confins 2014 210 7.000.000 134615 

A partir das informações da tabela apresentada pelo Grupo, os alunos deviam 

responder: 

� Qual é o número de passageiros transportados por dia nos aeroportos da Pampulha e 

de Confins em 2012 e 2014? 

 

 

 

 

(ANOTAÇÕES DOS ESTUDANTES M21, M31). 

� Qual é o número médio de passageiros que cada avião transportou nesses anos nos 

aeroportos citados? 

 

 

 

 

 

(ANOTAÇÕES DOS ESTUDANTES M21, M31). 

� Considerando as médias calculadas e aumentando os 80 voos pedidos pela FIFA, 

sendo 50 voos no Aeroporto de Confins e 30 voos no Aeroporto da Pampulha, quantos 

passageiros seriam transportados?  

 

 

 

 

 

 

(ANOTAÇÕES DOS ESTUDANTES M21, M31). 
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� Considerando que o Mineirão terá a capacidade de 80.000 torcedores e que 20% dos 

torcedores deverão deslocar pelos aeroportos, quantos aviões serão necessários para 

transportá-los em 2014? 

(ANOTAÇÕES DOS ESTUDANTES M21, M31). 

Observação: Os alunos calcularam 20% da capacidade do Mineirão e consideraram a média 

de passageiros dos dois aeroportos em 2012 (61 na Pampulha, 86 em Confins), e não como foi 

pedido, ou seja, em 2014 (114 na Pampulha, 91 em Confins). 

� Será possível obter uma expressão matemática que represente o número de passageiros 

transportados (P) em função do número de voos (v)? Qual expressão? 

 

 

 

 

  (ANOTAÇÕES DOS ESTUDANTES M21, M31). 

� É possível atender às exigências da FIFA sem aumentar o número de voos? 

(ANOTAÇÕES DOS ESTUDANTES M21, M31). 

� Quais seriam as alternativas que você apontaria para que as exigências da FIFA 

fossem realizadas? 

(ANOTAÇÕES DOS ESTUDANTES M21, M31). 
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Analisar as anotações trouxe a constatação de que os estudantes observaram a 

dependência entre o número médio de passageiros por avião e a quantidade de aviões, 

chegando à expressão matemática com base nos números observados. A expressão surgiu da 

capacidade de abstrair as características da situação que levaram a generalizar e propor a 

expressão matemática.  

A ideia central do conceito de função, de acordo com Tinoco et al (2009, p.49), está no 

“fato de que uma variável é perfeitamente determinada a partir do conhecimento de outra”, foi 

explorada nas atividades. As abordagens utilizadas no ambiente de aprendizagem para 

explorar as ideias relacionadas com o conceito foram proporcionadas pelas situações oriundas 

do processo de Modelagem Matemática. 

  Muitas situações investigadas remeteram às noções relacionadas com o conceito de 

função, o que contribuiu para fazer uma abordagem diferente daquelas existentes nos 

principais livros do Ensino Médio. Portanto esta proposta contribuiu para a abordagem do 

conceito, pois, durante todo o processo de sistematização, os estudantes tiveram como 

referência as atividades trabalhadas a partir das informações que foram retiradas do ambiente 

de aprendizagem proporcionado pela Modelagem Matemática. 

 Segundo Tinoco et al (2009), não se deve ignorar que a origem do conceito de função 

surgiu para analisar fenômenos de variação. Isso justifica abordá-lo através da Modelagem 

Matemática. Uma apresentação formal com notação, nomenclaturas, classificação, operações 

(composição, inversões,...) deve ocorrer só depois de uma preparação dos estudantes de modo 

a compreender o conceito de função (TINOCO et al, 2009), por isso alguns aspectos que não 

foram formalizados através do processo de Modelagem Matemática foram trabalhados pelo 

professor/pesquisador 1 em outros momentos, paralelamente. 

4.3. CONTRIBUIÇÕES DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO AMBIENTE DE 

APRENDIZAGEM COM A MODELAGEM MATEMÁTICA. 

 Antes de iniciar a análise das contribuições, é importante evidenciar que se 

consideram TIC, assim como Borba e Diniz (2005), o computador e todas as suas interfaces, 

incluindo softwares educacionais e não educacionais, internet (web) e outras possibilidades 

associadas à informática. 

 Diversos pesquisadores, como Araújo (2002), Borba e Villarreal (2005), Franchi 

(2007), Diniz (2007), afirmam que é grande a sinergia entre a Modelagem Matemática e as 
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tecnologias digitais. De acordo com Franchi (2007), muitas das dificuldades do processo de 

Modelagem podem ser superadas pela utilização de softwares e internet.  

São exatamente as superações das dificuldades que este tópico destaca, evidenciando 

as contribuições que as TIC trouxeram para o desenvolvimento do projeto de Modelagem. 

Para isso se apresentam dados obtidos através do Google docs., das observações e das 

apresentações dos estudantes. 

   Com a utilização das TIC, os estudantes tiveram maior possibilidade de interagir com 

o conhecimento, participar a sua maneira, investigar, interagir com as informações o que 

permitiu que professores e estudantes aprendessem juntos (FRANCHI, 2007).  Merecem 

destaque softwares não educacionais, como a planilha eletrônica (Excel), que auxiliou alguns 

grupos na organização e/ou planejamento de informações, o software de apresentação 

(PowerPoint), que foi utilizado por todos os grupos e que contribuiu para que as 

apresentações ganhassem animações, imagens, valorizando o aspecto visual, o Word, o e-

mail, etc. No trabalho com a Modelagem foi de suma importância a contribuição da internet.  

Ao propor aos estudantes investigar sobre temas de seu interesse, os 

professores/pesquisadores imaginavam que os trabalhos pudessem ser desenvolvidos na sala 

de aula. Pretendiam estimular os grupos a pesquisar e coletar as informações em residências, 

bibliotecas, lan houses, etc., trazendo-as para a sala de aula para que fossem discutidas e 

estudadas. No entanto, após o segundo encontro, surgiram dificuldades.  Vários alunos não 

tinham internet em casa e, por estudarem em tempo integral, não conseguiram obter 

informações em jornais, revistas, livros, ou seja, não conseguiam obter e coletar as 

informações sobre os temas escolhidos. Eles ficavam impossibilitados de trabalhar na sala de 

aula por não terem material para isso. Por esse motivo foi proposto trabalhar no Laboratório 

de Informática e utilizar a internet. A utilização de Laboratório de Informática com 

computadores ligados à internet, com softwares educacionais e não educacionais, ajudou a 

dinamizar o processo, pois permitiu que os temas fossem investigados no ambiente de 

aprendizagem. Por esse motivo foi proposto trabalhar no Laboratório de Informática e utilizar 

a internet. Com o acesso à internet, novas alternativas surgiram. Afirmam Diniz e Borba 

(2012, p.175): “se a internet for aceita na sala de aula, as noções de interesse e problema 

estarão em transformação”. Aceitá-la implicou a possibilidade de acesso a ela em todas as 

práticas de sala de aula. 

As mídias “influenciam o modo como o conhecimento é produzido” (BORBA; DINIZ, 

2005, p.9). A influência foi constatada no ambiente de Modelagem Matemática, pois os 

estudantes buscaram os temas pelos quais se interessaram e se apropriaram dessas 
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informações, sem a dependência total ao professor. De acordo com esses autores, também é 

comum estudantes, coletando informações, buscarem dados estatísticos, talvez com a intenção 

de agradar ao professor.  Essa maneira de procurar a Matemática a todo custo pode servir para 

trazer para o ambiente o debate sobre o papel da Matemática na sociedade e sobre a ideologia 

da certeza.   

 Nesta pesquisa, os alunos, na internet, obtiveram vários dados prontos, como textos, 

gráficos, tabelas e imagens relativas aos temas. Estes dados continham informações que 

estavam relacionadas aos temas e que foram selecionadas sem maior profundidade. Portanto 

foi preciso orientá-los e fazer com que refletissem sobre as informações. Diniz e Borba (2012, 

p.177) afirmam: “podemos articular a leitura e reflexão, pois o estudante é convidado a se 

posicionar diante das informações, e a partir disso ter novas compreensões”.  

Pensando nessa articulação, foi proposta a utilização da ferramenta da WEB 2.0 

Google Docs. para que os estudantes pudessem investigar, ler/escrever as informações 

relevantes em um texto construído de forma coletiva, colaborativa e compartilhada com grupo 

e os professores/pesquisadores. Essa proposta de trabalho tornou o processo mais dinâmico e 

participativo, pois permitiu aos professores/pesquisadores interagir e colaborar 

dinamicamente com os alunos, trocar ideias, instigá-los com novos questionamentos e novos 

olhares, dar sugestões, propor linhas de trabalho para determinados objetivos. Também foi 

possível ver todo o editorial de modificações, permitindo avaliar a evolução registrada nos 

textos escritos, gerar estruturas de conhecimento partilhado e colaborativo, mesmo não 

estando fisicamente no mesmo ambiente.  

A construção do texto coletivo contribuiu de maneira expressiva para a realização do 

trabalho, motivo de apresentar a seguir algumas situações nas quais ocorreu a participação de 

todos na escrita coletiva do texto e analisar as contribuições para o ambiente de 

aprendizagem. 

 Para a construção do texto coletivo, foi criado pelos professor/pesquisador 1, para cada 

grupo, um texto na ferramenta Google Docs. que foi compartilhado. Os estudantes e os 

professores/pesquisadores podiam ler e editar o texto. Para facilitar o entendimento, ficou 

combinado o uso de cores diferentes: os alunos usariam preto, o professor/pesquisador 1 

usaria azul e o professor/pesquisador 2 usaria rosa.   

 A primeira análise dos textos produzidos coletivamente buscou focalizar as 

contribuições para o aspecto crítico. Diversos autores enfatizam a importância de evidenciar 

no ambiente de aprendizagem reflexões críticas diante das informações, ainda mais quando se 

trata de mídias gratuitas, que são patrocinadas por grandes corporações e indústrias e que 
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buscam relacionar suas marcas ao cotidiano das pessoas.  No texto do Grupo Copa do Mundo 

de 2014 – Infraestrutura das Cidades-Sede, os estudantes optaram por citar os nomes de 

empresas do setor privado que estavam patrocinando a realização das obras.   Os 

professores/pesquisadores entenderam o contrário, que não era necessário citar os nomes 

dessas empresas, pois não eram relevantes para o que o grupo buscava investigar e não era 

justo com as outras empresas que também patrocinavam. Buscando dialogar com os 

estudantes, o professor/pesquisador 1 pelo Google Docs. questionou o grupo sobre o motivo 

de escolher determinadas empresas e sugeriu que não fossem feitas citações dessa natureza. 

“O órgão responsável por financiar a copa do mundo é o Governo Federal, mas 
algumas empresas privadas se associaram nos projetos como patrocinadoras. A 
empresa X é a principal empresa particular patrocinadora; mesmo que sua 
participação seja menor do que a do governo.” (Grupo Copa do Mundo). “Por vocês 
estão citando a empresa X?” (Professor P1). “Citamos a empresa X porque é a 
principal empresa privada que esta “investindo’’ na copa mesmo que sua 
participação seja menor do que o governo federal, por esse motivo.” (Grupo Copa 
do Mundo) “Tudo bem, só penso que não seria prudente citar o nome de empresas 
privadas. Fica parecendo que vocês fazem propaganda para a empresa X. Mas, as 
escolhas são suas.” (Professor P1). (GRUPO COPA DO MUNDO, GOOGLE 
DOCS.).  

Após essa intervenção, o Grupo buscou debater sobre quais informações eram 

necessárias para seu trabalho, retirando as desnecessárias. 

O Grupo Desenho - Mangá se interessou por falar também sobre edumangás, por se 

tratarem de mangás didáticos, educativos. No entanto apenas comentaram e não trouxeram 

maiores informações, o que fez com que o professor/pesquisador 1 orientasse o Grupo a 

explicar melhor o assunto.  

Os edumangás que são mangás didáticos voltados para o ensino de diversas 
matérias.” (Grupo Mangá). “Vocês poderiam explicar melhor sobre os edumangás. 
Busquem informações sobre quais conteúdos matemáticos podem ser ensinados. 
Onde esse material didático já foi utilizado? Em quais países? Existe algum trabalho 
no Brasil? (Professor P1). (RELATÓRIO DO GRUPO MANGÁ, GOOGLE 
DOCS.). 

O Grupo Música – Métrica da Letra trouxe informações que relacionavam as 

oscilações com o comprimento das cordas dos instrumentos musicais. Ele deveria explicar a 

relação existente entre o número de oscilações e o comprimento original da corda, ou seja, ao 

apertar a corda, dividindo-a ao meio (1/2), o número de oscilações dobraria (2x), o mesmo 

ocorrendo com os outros valores dados. Como não estava claro que esse era o entendimento 

do grupo, houve a necessidade da mediação e de questionamentos.   

“Se observarmos bem, veremos que as oscilações dos modos harmônicos (2x, 3x, 
4x, etc.) do comprimento original da corda têm pontos coincidentes com as 
oscilações dos modos fundamentais daqueles comprimentos fracionários (1/2, 2/3, 
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3/4, etc.).” (Grupo Música). “Podem explicar isso melhor? qual a relação entre os 
modos harmônicos e os comprimentos fracionários” (Professor P1). (RELATÓRIO 
DO GRUPO MÚSICA – MÉTRICA DA LETRA, GOOGLE DOCS.). 

Com textos escritos coletivamente no Google Docs. era preciso estimular os 

estudantes a se posicionar em relação às informações. Era preciso fazer com que os estudantes 

interpretassem a matematização apresentada, verificando as soluções encontradas no contexto 

inserido, ou seja, levá-los a pensar e refletir de que forma a Matemática foi utilizada. 

Diversos pesquisadores escrevem sobre a atuação do professor nas atividades de 

Modelagem (BARBOSA, 2001; ARAÚJO, 2002; FRANCHI, 2007; SILVA; OLIVEIRA, 

2012). Sobretudo na perspectiva sociocrítica, os autores salientam a importância da atuação 

do professor como mediador nas atividades, oportunizando o trabalho em conjunto, 

estimulando a exposição de ideias e argumentos de forma democrática, estimulando a 

discussão e reflexão. A mediação do professor foi o diálogo com os estudantes no ambiente 

de sala de aula. A contribuição do Google Docs. foi proporcionar que essas mediações 

pudessem continuar além da sala de aula. 

 Outros exemplos de mediação podem ser analisados. O Grupo Copa do Mundo – 

Infraestrutura das Cidades-Sede, após obter informações sobre o número de voos e de 

passageiros nos aeroportos da região de Belo Horizonte em 2012 e 2014, buscou organizar os 

dados em uma tabela. Como tinha como objetivo analisar as exigências da FIFA, que estava 

relacionada ao aumento do número de voos nos dia de jogos, o professor/ pesquisador 1 

questionou a necessidade daquela exigência.     

Amostra Voos diários N.º de passageiros 
por ano 

N.º de passageiros 
por semana 

Aeroporto Pampulha 2012 90 2.000.000 38461 

Aeroporto. Pampulha 2014 120 5.000.000 96154 

Aeroporto Confins 2012 160 5.000.000 96154 

Aeroporto. Confins 2014 210 7.000.000 134615 

 

“Pense um pouco: 90 voos diários, se um ano tem 365 dias temos: 90 X 365 = 32850 
voos. O que daria uma média de 60 pessoas por voo. O que vocês pensam sobre 
isto? Se aumentar o número médio de pessoas em cada avião teria que aumentar os 
80 voos? Faça o cálculo com os outros valores e descubram uma forma de 
maximizar estes valores.” (Professor P1). “Ok, estamos trabalhando nisso.” 
(RELATÓRIO DO GRUPO COPA DO MUNDO, GOOGLE DOCS.) 

 De acordo com Silva e Kato (2012, p.59), além da mediação, o professor deve 

“estimular a discussão do problema para fora do ambiente de sala de aula, por meio de 
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implicações decorrentes do modelo estudado na sociedade”.  No caso específico, foi analisada 

a matematização ou o “modelo” utilizado pelos estudantes buscando entender uma situação 

oriunda da sociedade. Pôde-se perceber a contribuição do Google Docs. para iniciar a 

discussão no trabalho do Grupo.  Buscando levar os estudantes a refletir sobre as questões a 

serem investigadas e as que poderiam estar relacionadas com a Matemática, o 

professor/pesquisador 1 estimulou a investigação de informações e as previsões. 

Existem dados divulgados pelas mídias informando o percentual das obras já 
concluídas? Busquem estes percentuais nos diversos meses anteriores e façam um 
gráfico ou tabela com estes dados. Tentem responder se os prazos serão cumpridos.” 
(Professor P1). “Professor você quer é um certo tipo de comparação? Pois nós 
encontramos dados em porcentagem e o ano que iniciaram as obras, e qual ano 
podem ser finalizadas e que estágio elas estão. É isso que de devemos colocar nos 
dados? (Grupo Copa do Mundo). “Sim coloquem para que possamos tirar algumas 
conclusões e se possível previsões também. (Professor P1). (RELATÓRIO DO 
COPA DO MUNDO, GOOGLE DOCS.). 

Nos exemplos seguintes, o Grupo Redes Sociais propôs um gráfico, com o objetivo de 

comparar o crescimento do Orkut e com o do Facebook. Após alguns questionamentos 

realizados durante o encontro no Laboratório de Informática, o Grupo retirou o gráfico (citado 

a seguir). Novamente o Google Docs. contribuiu para que os professores/pesquisadores 

pudessem dialogar com os estudantes e orientá-los na condução do texto. 

Em julho de 2011, Facebook ultrapassa o Orkut em relação ao número de usuários: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Porque vocês apagaram o gráfico que estava anteriormente? Acho que ele é 
importante. Tem como colocá-lo novamente?” (Professor P1). Tenho dúvidas? O 
que representam os números 0, 5, 10, 15... Eu me lembro que isso foi uma 
numeração sugerida para os meses. Mas a partir de qual? De qual ano? Porque 25 é 
julho de 2011? Concordo com o Prof. P1 sobre colocar novamente o gráfico que 
vocês apagaram. Foi de lá que tiramos as informações para construir esse e foi de lá 
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que vimos a necessidade de fazer intervalos de meses uniformes - mesmo tamanho- 
para não fazer interpretações erradas (Professor P2). (RELATÓRIO DO GRUPO 
REDES SOCIAIS, GOOGLE DOCS.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse gráfico foi utilizado pelo Grupo, mas, como faltavam algumas informações, foi 

questionado se deveria ou não ser colocado junto ao gráfico anterior, pois não era possível 

saber o período a que os dados se referiam. 

“Refere-se a qual período? Acho que essa figura fica melhor na primeira parte que 
fala do número de usuários, mas precisa saber qual período para poder ter alguma 
relação com o texto anterior” (Professor P2). (RELATÓRIO DO GRUPO REDES 
SOCIAIS, GOOGLE DOCS.). 

   O Google Docs. contribuiu para que os professores/pesquisadores, embora não 

estivessem no mesmo espaço físico, assumissem o papel de mediadores no processo, 

solicitando exemplos, explicações, interpretações qualitativas dos dados e criando condições 

para que pudessem compreender os possíveis significados dos dados prontos e construídos. E 

a construção do texto coletivo propiciou aos estudantes e professores/pesquisadores, mesmo 

que de forma indireta, refletir sobre a ideologia da certeza, pois muitas vezes se apresentavam 

dados prontos que envolviam representações matemáticas como verdades, não adentrando no 

debate para compreendê-los e questioná-los.  
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CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao iniciar esta investigação, o professor pesquisador 1 estava curioso e ansioso para 

comprovar na prática como seria trabalhar em turmas regulares de Ensino Médio com a 

Modelagem Matemática, cumprindo o programa e abordando questões relacionadas com a 

Educação Matemática Crítica. Durante a realização desta pesquisa, o papel do professor e do 

pesquisador às vezes se confundiram e até mesmo se chocaram. Isso fez com que algumas 

dificuldades e dilemas surgissem no decorrer da investigação. A pesquisa, ao mostrar as 

contribuições desta proposta pedagógica pode fornecer aos professores interessados em 

trabalhar com a Modelagem Matemática subsídios para que reflitam sobre esta prática. 

Este trabalho foi realizado de maneira singular, em que se buscou investigar a 

Modelagem Matemática em duas turmas regulares de Ensino Médio, com temas escolhidos 

pelos estudantes, em salas com grande número de alunos, buscando seguir e cumprir o 

programa da disciplina e com todas as dificuldades que podiam surgir no ambiente escolar. 

Ao investigar a prática em sala de aula, buscou-se também analisar aspectos que podem 

contribuir para a formação integral dos participantes do ambiente. Mesmo não sendo foco 

deste trabalho, destaca-se que foi possível apresentar contribuições relacionadas ao aspecto 

formativo dos participantes, no caso estudantes e professores/pesquisadores. Vale destacar 

que houve contribuições para a prática pedagógica e o crescimento profissional, mostrando 

também alguns obstáculos que podem e devem ser superados.  

A primeira contribuição se refere à organização e ao planejamento das aulas. Planejar, 

segundo Silva e Oliveira (2005, p.1075), “diz respeito a um processo de reflexão e de tomada 

de decisões relativas a uma ação que, porém, não está incondicionalmente limitada aos 

objetivos delineados inicialmente pelo indivíduo”. No ambiente de Modelagem proposto, os 

professores/pesquisadores dividiu com os estudantes o planejamento, uma vez que os 

problemas investigados dependiam das informações trazidas pelos estudantes, organizados em 

grupos de trabalho. E os grupos, com o auxílio, ou não, dos professores/pesquisadores, 

planejavam as ações, e assim revelavam suas intenções ao expor o que desejavam realizar e o 

que pretendiam atingir.  

Nesse espaço democrático, os estudantes se sentiam parte do ambiente de 

aprendizagem, colaborando com os professores/pesquisadores na organização e planejamento 

das atividades. A maneira partilhada de organizar a sala de aula, com a participação dos 

estudantes, fez com que existisse maior participação e comunicação entre eles e entre eles e os 

professores/pesquisadores. De acordo com Barbosa (2001, p.7) quando os estudantes são 
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convidados a participar do ambiente de aprendizagem, eles é que “organizam, decidem e 

orquestram as atividades de sala de aula”, e ao aceitar o convite, passam a investigar uma 

situação com referência à realidade, escolhida por eles, levantando conjecturas, fazendo 

indagações e procurando por explicações, sendo o professor um orientador durante o 

processo.  

Mas alguns autores ponderam que essa forma de organizar e planejar as aulas de 

Matemática pode gerar algumas dificuldades. Segundo Silva e Oliveira (2012), as 

dificuldades podem ser atribuídas ao fato de professores e estudantes estarem acostumados a 

utilizar problemas matemáticos que sugerem encaminhamentos predefinidos para a resolução. 

Mas, superadas as dificuldades, “esse tipo de ambiente impulsiona o aluno participante do 

processo proporcionando um olhar crítico sobre o problema a ser estudado e uma 

aprendizagem mais significativa” (HERMINIO, 2009, p.27).  

Assim, planejar o ambiente de aprendizagem nesses moldes torna o planejamento um 

ato político pedagógico que revela intenções e intencionalidade (SILVA; OLIVEIRA, 2012). 

Segundo as autoras, planejar o ambiente de aprendizagem gerado pela Modelagem 

Matemática “solicita do professor a construção de atividades focadas em problemas com 

referência a realidade, planejamento da implementação na aula e das estratégias para a 

condução dessa atividade”, o que lhe propicia reflexão sobre sua prática pedagógica, 

contribuindo para sua formação profissional. 

Outra contribuição desta pesquisa foi apresentar dilemas e dificuldades do 

professor/pesquisador 1 na elaboração e implatanção do ambiente de Modelagem,  que 

geraram  certa insegurança relativa ao desconhecimento do modelo a ser construído pelos 

alunos. Muitos dos dilemas já foram destacados e apresentados na literatura (Barbosa, 2001; 

Silva; Oliveira, 2012). Os identificados nesta pesquisa foram: 

� Como conciliar a Modelagem na perspectiva sociocrítica com a perspectiva educacional 

contextual, uma vez que as perspectivas podem gerar ações diferentes? 

� Intervir e tentar direcionar o processo para atingir determinados objetivos (do 

professor/pesquisador) ou deixar que os alunos trabalhem de forma democrática e acatar 

as decisões tomadas pelos estudantes, mesmo correndo o risco de não atinjir objetivos 

previamente estabelecidos? 

� Ao trabalhar com objetivo de abordar conteúdo e também com questões sóciocríticas, que 

tipo de situções o professor/pesquisador deve oportunizar? Situações-problema mais 

focadas ou mais abertas? 
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� Como fazer para não deixar que os interesses do professor’pesquisador, preocupado com 

o currículo e com as normas padronizadas da escola, interfiram demais nas decisões 

acerca das atividades de Modelagem a ponto de prejuducá-las ou inviabilizá-las? 

�  Pela possibilidades de haver situações imprevisíveis que os alunos podem desenvolver, 

ficam perguntas. Existe uma forma de “conduzir” as atividades na proposta da 

Modelagem segundo a Educação Matemática Crítica? Qual é? Será que esta proposta foi 

acertada? 

� Como escolher entre uma proposta que facilita a obtenção dos dados de pesquisa, em que 

pequenos grupos podem ser acompanhados mais de perto pelo professor/pesquisador e 

uma mais difícil de acompanhar, mas que oportuninize a Educação Matemática Crítica de 

forma mais livre? 

� Como separar o professor do pesquisador? 

          Apesar das dificuldades e dos dilemas apresentados, o ambiente de Modelagem 

construído trouxe contribuições e muitas das inseguranças foram condicionadas pela 

imprevisibilidade a que o ambiente de Modelagem está sujeito no contexto escolar. 

Quanto aos aspectos formativos relacionados aos estudantes, eram inerentes a 

qualquer sala de aula, podem ser indicadas contribuições do ambiente de Modelagem. As 

contribuições para a formação integral dos estudantes foram percebidas pelos dados 

apresentados, referentes a todas as etapas descritas no Capítulo anterior. As evidências estão 

em palavras, expressões, frases que foram utilizadas pelos estudantes em seus textos, em suas 

falas. Essas evidências confirmam que o ambiente de aprendizagem gerado pela Modelagem 

Matemática, na perspectiva da Educação Matemática Crítica, proporcionou os estudantes 

promover a participação crítica e democrática nos processos de ensino e de aprendizagem.  

Percebe-se nos textos escritos e em transcrições das falas que os estudantes utilizaram 

o ambiente de sala de aula para buscar conhecimento sobre assuntos que lhes interessavam. É 

o que mostram estes fragmentos de textos.  

Pois a gente pode discutir as coisas que não era vista (dada) pelo professor...  
Escolhemos o tema “Redes Sociais”, pois é muito utilizado nos dias atuais e é de 
interesse do grupo. 

          Mesmo estando em sala de aula, eles se sentiam em um espaço informal.  

Foi mais informal, legal. Pude perceber que os alunos ficaram completamente à 
vontade para conversar e expor suas dúvidas, seus objetivos de pesquisa de maneira 
bem natural e sem nenhum constrangimento.”  

          Procuraram fazer colocações e observações.  
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O que une as pessoas são as diferenças. Não é vantagem ser todo mundo igual, acho 
que é a diferença que nos move. O consumo do álcool no nosso país é algo muito 
difundido em nossa mídia, cultura e meio social.” 

         Refletiram sobre questões que para eles eram importantes.  

fácil obtenção da droga, a falta de atenção da família, permissividade e o estímulo 
social para beber. E o exterior, cor da pele, estatura não determina nada. 

        Os alunos perceberam a importância da Matemática no cotidiano e como esta podia 

contribuir para a sua formação.  

Eu acho que ajuda. Que desenvolve a nossa capacidade de pensar sobre vários 
temas, de não ficarmos presos em achar que a matemática é só números. “Com isso, 
aprendemos que a matemática é necessária em nossa vida e está em toda parte.  

          Assim, as respostas deram indícios de que o ambiente pode contribuir para preparar os 

estudantes para entendimento do papel da Matemática na sua formação, o que os habilita a 

participar do entendimento e da transformação da sociedade (SKOVSMOSE, 2001). 

Adotar a Modelagem Matemática como ambiente de aprendizagem revelou a 

possibilidade de contribuir para a formação dos alunos, desenvolvendo a capacidade de 

problematização e investigação, de participação crítica e ativa na sociedade e de 

comprometimento com a construção de uma sociedade mais justa. 

Após a apresentação do relatório de pesquisa, foi preparado o Produto Educacional, 

intitulado “Abordagem de função em ambientes de Modelagem Matemática com uso de 

tecnologias”, por meio do qual se pretendeu compartilhar com colegas professores a 

experiência de idealização desta proposta, referenciada teoricamente, e a implantação em um 

contexto de cursos regulares. Espera-se ter trazido subsídios para outros que desejam 

experimentar algo semelhante.  
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APÊNDICE 1 

 

                             CODAMAT 

Prof. Neuber Silva Ferreira 

Avaliação do Projeto de Modelagem  

Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Relate resumidamente como foi o desenvolvimento do projeto de Modelagem 

Matemática e o que foi possível aprender com ele. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Em cada um dos temas estudados pelos grupos o que despertou interesse em você? 

Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Que perguntas você têm a fazer sobre os temas estudados e apresentados no projeto 

de Modelagem Matemática? Tem curiosidade de saber mais sobre algo relacionado a 

alguns destes temas? Explique. 

Caro (a) aluno (a),  

Gostaria de saber um pouco sobre sua opinião acerca das atividades 
realizadas por nós neste projeto. Para isso, basta responder com 
sinceridade às questões. Não é necessário assinar. Sua opinião é muito 
importante. Obrigado! 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Como a Matemática se apresenta nas atividades do projeto de Modelagem 

Matemática? Explique 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. . Este projeto trouxe contribuições para sua formação? Explique 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6.  Você gostou de participar deste projeto?  

(  ) gostei muito  (  ) gostei  (  ) gostei mais ou menos            (  ) 

não gostei 

Justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

 

 

 Muito obrigado! 
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APÊNDICE 2 

 

                             CODAMAT 

Aula de Matemática – 1a Série Mineração 

 1o Bimestre 2012 - Prof. Neuber Silva Ferreira 

Conceito de Função 

  Roteiro 

As situações a seguir têm como objetivo verificar as relações existentes entre dois conjuntos 
quaisquer. Siga as orientações e responda as perguntas.  

 

Situação 1.  

Considere o conjunto G dos os países Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Japão, EUA, 
URSS. E o conjunto I dos países Polônia, França, Iugoslávia, Ucrânia, Noruega, Manchúria, 
Albânia e Líbia. 

 

1) Faça uma tabela com duas colunas. Coloque na primeira coluna os elementos do 
conjunto G. Escreva, na segunda coluna, o nome do país que foi invadido pelo 
elemento de G na primeira etapa da Segunda Guerra. 

 

 

2) É possível estabelecer uma relação entre os elementos da primeira coluna com os 
elementos da segunda coluna? Justifique sua resposta. 

 

 

Situação 2. 

 

Considerando os países que lutaram na Segunda Guerra, faça uma tabela como a da situação 
anterior. 

 

1) Coloque na primeira coluna o nome dos grupos em que estes países se dividiram. 

 

 

2) Escreva em cada linha da segunda coluna os nomes dos países que faziam parte desses 
grupos. 
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3) Compare esta tabela com a da situação anterior, escreva algumas das diferenças 
observadas. 

 

Situação 3. 
 

Faça uma tabela como a da situação anterior.

 

1) Preencha a primeira coluna com os n

 

2) Escreva em cada linha da segunda coluna
participam do grupo.

 

3) Compare sua tabela com a tabela obtida na situação anterior

 

 

Situação 4.  
 

Observe o gráfico abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Faça uma tabela e coloque na primeira coluna os nomes dos modelos de aviões.

 

Compare esta tabela com a da situação anterior, escreva algumas das diferenças 

Faça uma tabela como a da situação anterior. 

Preencha a primeira coluna com os nomes dos grupos de trabalho de 

em cada linha da segunda coluna os nomes de todos os estudantes que 
grupo. 

Compare sua tabela com a tabela obtida na situação anterior 

 

Faça uma tabela e coloque na primeira coluna os nomes dos modelos de aviões.

Compare esta tabela com a da situação anterior, escreva algumas das diferenças 

es dos grupos de trabalho de Modelagem. 

os nomes de todos os estudantes que 

Faça uma tabela e coloque na primeira coluna os nomes dos modelos de aviões. 



 

 

2) Coloque na segunda coluna a quantidade de aviões produzidos.

 

 

3) É possível estabelecer uma correspondência entre os elementos das duas colunas desta 
tabela? 

 

 

Situação 5.  
 

Observe as informações dadas no gráfico abaix
Guerra Mundial de cada país participante. Faça uma tabela usando as info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Preencha a primeira coluna com os nom
Mundial. 

 

 

2) Escreva em cada linha da segunda coluna, a quantidade de militares mortos.

 

 

Coloque na segunda coluna a quantidade de aviões produzidos. 

É possível estabelecer uma correspondência entre os elementos das duas colunas desta 

erve as informações dadas no gráfico abaixo, sobre o número de mortos 
undial de cada país participante. Faça uma tabela usando as info

Preencha a primeira coluna com os nomes dos países participantes d

Escreva em cada linha da segunda coluna, a quantidade de militares mortos.
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É possível estabelecer uma correspondência entre os elementos das duas colunas desta 

o, sobre o número de mortos da Segunda 
undial de cada país participante. Faça uma tabela usando as informações do gráfico. 

es dos países participantes da Segunda Guerra 

Escreva em cada linha da segunda coluna, a quantidade de militares mortos. 



204 

 

3) Compare sua tabela com a tabela obtida na situação anterior. Escreva suas conclusões. 

 

 

Situação 6.  

 

Preencha o quadro abaixo, usando os conjuntos: { }7,5,3,2=A  e { }910,8,7,6,5,4,3,2,1=B . 

1) Coloque na primeira coluna os elementos de A. 

 

 

2) Em cada linha da segunda coluna, coloque todos os elementos de B que sejam 
múltiplos de cada elemento de A. 

 

3) Compare esta tabela com a da situação anterior. Escreva suas conclusões. 

 

Elemento de A Múltiplo (s) do elemento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situação 7. 

 
Você vai fazer uma tabela usando os conjuntos: 

 

A = {Mariana, Ouro Preto, Itabirito, Ponte Nova} 

B = {Cabanas, Copacabana, Bauxita, Savassi, Bexiga} 

1) Coloque na primeira coluna os elementos do conjunto A. 
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2) Preencha a segunda coluna com os elementos do conjunto B que sejam bairros das 
cidades de A. 

 

 

3) É possível estabelecer uma correspondência entre os elementos das duas colunas desta 
tabela? Explique. 

 

  

Situação 8. 

 
1) Leia com atenção as afirmativas abaixo: 

 

a) Todo elemento da primeira coluna tem correspondente na segunda coluna. 

b) Qualquer elemento da primeira coluna possui um único correspondente na 
segunda coluna. 

 

 

2) Para cada uma das situações anteriores verifique se essas afirmativas são verdadeiras 
ou falsas. Preencha o quadro abaixo com suas conclusões. 

 

 

 

Situação a) b) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

3) O relacionamento entre os elementos dos dois conjuntos é FUNÇÃO somente quando 
as afirmativas a e b são verdadeiras. 

Quais das situações anteriores são exemplos de função? 
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Situação 9. 

 
Para prestar serviços domiciliares, um técnico em informática cobra R$50,00 por visita e um 
adicional de R$20,00 por hora de trabalho. 

1) Quanto o técnico cobra por 2 horas, 3 horas, 4 horas,... de trabalho? 

 

 

2) Faça uma tabela colocando na primeira coluna os números referentes às horas 
trabalhadas e, na segunda coluna, o valor cobrado. 

 

 

3) Esta situação é um exemplo de função? Por quê? 

 

 

 

Situação 10. 

 
Sejam os conjuntos A = {2, 4, 6, 8, 10} e B = {3, 4, 5}  

 

1) Faça uma tabela, colocando na primeira coluna os números de A e, na segunda, os 
números de B que sejam metade dos números de A. 

 

 

 

2) Esta relação entre os elementos de A e B é uma função? Por quê? 
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 APÊNDICE 3 

CODAMAT 

Aula de Matemática – 1a Série Mineração 

1o Bimestre 2012 - Prof. Neuber Silva Ferreira 

Conceito de Função 

  Roteiro 

As situações a seguir têm como objetivo verificar as relações existentes entre dois conjuntos 
quaisquer. Siga as orientações e responda as perguntas.  

 

Situação 1.  
Observe o grupo de amigos (estudantes) do Facebook da turma D1IMIN1-Azeitona 
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Este grupo deseja organizar os meses de aniversário de todos da turma. Então 
organizar as informações em uma tabela.

 

1) Escreva o conjunto A formado pelos estudantes do grupo e o conjunto B formado por 
todos os meses do ano. 

 

2) Faça uma tabela com duas colunas. 
conjunto A. Escreva, na segunda coluna

 

3) É possível estabelecer uma relação entre os nomes dos 
do mês em que cada um nasceu? 

 

Situação 2. 
Faça uma tabela como a da situação anterior.

 

1) Preencha a primeira coluna com os n

 

2) Escreva, em cada linha da segunda coluna, os nomes de todos os estudantes que 
participam do grupo. 

 

3) Compare sua tabela com a tabela obtida na situação anterior

 

 

Situação 3.  
 

Observe o gráfico ao lado.  

1) Faça uma tabela e coloque na primeira 
coluna os meses do ano em que foi feita a 
pesquisa. 

 

 

 

2) Coloque na segunda coluna os valores em 
milhões de usuários únicos para o Facebook.

 

 

 

Este grupo deseja organizar os meses de aniversário de todos da turma. Então 
as informações em uma tabela. 

unto A formado pelos estudantes do grupo e o conjunto B formado por 

2) Faça uma tabela com duas colunas. Coloque na primeira coluna os elementos do 
conjunto A. Escreva, na segunda coluna, o nome do mês em que cada um nasceu.

ossível estabelecer uma relação entre os nomes dos estudantes do grupo
nasceu?  

Faça uma tabela como a da situação anterior. 

1) Preencha a primeira coluna com os nomes dos grupos de trabalho de M

em cada linha da segunda coluna, os nomes de todos os estudantes que 

3) Compare sua tabela com a tabela obtida na situação anterior 

 

1) Faça uma tabela e coloque na primeira 
meses do ano em que foi feita a 

na segunda coluna os valores em 
milhões de usuários únicos para o Facebook. 

Este grupo deseja organizar os meses de aniversário de todos da turma. Então resolveu 

unto A formado pelos estudantes do grupo e o conjunto B formado por 

na primeira coluna os elementos do 
o nome do mês em que cada um nasceu. 

studantes do grupo e o nome 

Modelagem. 

em cada linha da segunda coluna, os nomes de todos os estudantes que 
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3) É possível estabelecer uma correspondência entre os elementos das duas colunas 
desta tabela? 

 

4) Faça o mesmo para o Orkut e compare as duas tabelas. 

 

Situação 4.  
 

Suponhamos que os estudantes do grupo de Modelagem Redes Sociais (8 estudantes) 
resolva criar uma rede de amigos. Para fazer isso, cada estudante do grupo se 
compromete a convidar dois novos amigos por dia. Complete a tabela: 

 

Quantidade de dias Quantidade de amigos 

1 dias  

2 dias  

3 dias  

4 dias  

5 dias  

6 dias  

.  

.  

.  

n dias  

   

1) É possível estabelecer uma correspondência entre os elementos das duas colunas 
da tabela? 

 

2) Compare esta tabela com a tabela da atividade anterior. Escreva suas conclusões. 

 

Situação 5. 
 

Observe o gráfico ao lado: 

 

1) Faça uma tabela e coloque na 
primeira coluna o tempo em horas 
de dedicação às Redes Sociais. 
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2) Coloque na segunda coluna os valores em percentual sobre o total de usuários. 

 

 

3) É possível estabelecer uma correspondência entre os elementos das duas colunas 
desta tabela? 

 

 

Situação 6.  

 

Preencha o quadro abaixo, usando os conjuntos: { }7,5,3,2=A  e 

{ }910,8,7,6,5,4,3,2,1=B . 

1) Coloque na primeira coluna os elementos de A. 

 

 

2) Em cada linha da segunda coluna, coloque todos os elementos de B que sejam 
múltiplos de cada elemento de A. 

 

 

3) Compare esta tabela com a da situação anterior. Escreva suas conclusões. 

 

Elemento de A Múltiplo (s) do elemento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situação 7. 

 
Você vai fazer uma tabela usando os conjuntos: 
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A = {Mariana, Ouro Preto, Itabirito, Ponte Nova} 

B = {Cabanas, Copacabana, Bauxita, Savassi, Bexiga} 

 

1) Coloque na primeira coluna os elementos do conjunto A. 

 

 

2) Preencha a segunda coluna com os elementos do conjunto B que sejam bairros das 
cidades de A. 

 

 

3) É possível estabelecer uma correspondência entre os elementos das duas colunas 
desta tabela? Explique. 

 

 

Situação 8. 

 
1) Leia com atenção as afirmativas abaixo: 

 

a) Todo elemento da primeira coluna tem correspondente na segunda coluna. 

b) Qualquer elemento da primeira coluna possui um único correspondente na segunda 
coluna. 

 

 

c) Para que cada uma das situações anteriores verifique se essas afirmativas são 
verdadeiras ou falsas. Preencha o quadro abaixo com suas conclusões. 

Situação a) b) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   
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d) O relacionamento entre os elementos dos dois conjuntos é FUNÇÃO somente 
quando as afirmativas a e b são verdadeiras. Quais das situações anteriores são 
exemplos de função? 

 

Situação 9. 

 
Para prestar serviços domiciliares, um técnico em informática cobra R$50,00 por visita 
e um adicional de R$20,00 por hora de trabalho. 

1) Quanto o técnico cobra por 2 horas, 3 horas, 4 horas... de trabalho? 

 

 

2) Faça uma tabela colocando na primeira coluna os números referentes às horas 
trabalhadas e, na segunda coluna, o valor cobrado. 

 

 

3) Esta situação é um exemplo de função? Por quê? 

 

 

Situação 10. 

 
Seja os conjuntos A = {2, 4, 6, 8, 10} e B = {3, 4, 5}  

 

1) Faça uma tabela, colocando na primeira coluna os números de A e, na segunda, 
os números de B que sejam metade dos números de A. 

 

 

2) Esta relação entre os elementos de A e B é uma função? Por quê? 
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APÊNDICE 4 

Proposta de revisão a partir dos trabalhos dos grupos de Modelagem Matemática. 

 

Turma de Automação. 
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APÊNDICE 5 

Proposta de revisão a partir dos trabalhos dos grupos de Modelagem Matemática. 

 

Turma de Mineração. 
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APÊNDICE 6 

CODAMAT 

1ª Série - Ensino Técnico Integrado 

2o Bimestre 2012 

Prof. Neuber Silva Ferreira 

 

 

Função – Leitura informal de gráficos 

 

 

Gráfico 

Segundo o Dicionário de Língua Portuguesa Silveira Bueno, gráfico é: uma 

representação de fenômenos físicos ou sociais; coordenadas e curvas que ligam pontos 

das ordenadas e abscissas para representação de um fenômeno qualquer; diagrama.  

O gráfico constitui uma forma clara e objetiva de apresentar dados do fenômeno 

estudado. A intenção é a de proporcionar aos leitores  em geral a compreensão e a 

veracidade dos fatos. 

No entendimento do conceito de função, o gráfico pode auxiliar, pois a 

representação possibilita uma melhor visualização do fenômeno ou situação que a 

função representa. 

Vamos observar alguns gráficos retirados dos trabalhos de Modelagem escritos e 

apresentados pelos grupos, a partir dos quais podemos descobrir algumas propriedades e 

verificar se representam alguma função. 
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Gráfico 1 - (Grupo Música -Slipknot) Quantidade de músicas em função do tempo. O 

gráfico mostra a quantidade de músicas produzidas pela banda SLIPKNOT da origem 

em 1996 até os dias atuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de seu entendimento responda: 

a) Em que ano a banda Slipknot teve maior produção musical? 

b) Qual foi a produção musical em 2001? 

c) Em quais períodos a banda obteve crescimento em sua produção musical? E 

decrescimento? 

d) É possível afirmar que a banda produziu músicas em todos os anos desde sua 

criação? Justifique sua resposta. 

e) Construa um conjunto A com todos os anos de 1996 a 2011 e um conjunto B 

com os números naturais de 0 a 45. A relação que associa o ano (no conjunto A) 

e o número de músicas (no conjunto B) é uma função de A em B? Justifique sua 

resposta. 

 Lembre que, para a relação ser considerada uma função de A em B, duas 

condições devem ser satisfeitas:  

• Todo elemento de A deve ter correspondente em B. 

• Cada elemento de A deve ter um único correspondente em B.  
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Gráfico 2 - (Grupo Música - Slipknot) O gráfico representa a quantidade de shows 

realizados pela banda, durante as turnês mundo afora. 

 

A partir de seu entendimento responda: 

a) Em que ano a banda Slipknot realizou o maior número de shows? 

b) Quantos shows a banda realizou em 2005? 

c) Em quais períodos a banda obteve crescimento na quantidade de shows? E 

decrescimento? 

d) É possível afirmar que a banda realizou shows em todos os anos desde sua 

criação? Justifique sua resposta. 

e) É possível afirmar que a banda realizou turnês em todos os anos desde sua 

criação? Justifique sua resposta. 

f) Se chamarmos de A o conjunto dos anos de 1999 a 2008 e de B o conjunto dos 

números naturais de zero a 250, a relação que associa a cada ano (em A) o 

número de shows realizados (em B) é uma função de A em B? Justifique sua 

resposta. 
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Gráfico 3 - (Grupo Redes Sociais) O gráfico representa a quantidade de usuários das 

redes sociais Facebook e Orkut (representados em milhões) em relação à quantidade de 

meses desde o início de fundação do Facebook.  

Em julho de 2011, Facebook ultrapassa o Orkut em relação ao número de usuários: 

 

 

A partir de seu entendimento responda: 

a) Qual a quantidade de usuários do Facebook após 10 meses de sua fundação? 

b) No mês de sua fundação, quantos usuários o Facebook possuía? E o Orkut? 

c) Em algum momento o Facebook parou de crescer? E o Orkut? Justifique sua 

resposta. 

d) É possível afirmar que o Facebook aumentou o número de usuários em todos os 

meses desde sua fundação? Justifique sua resposta. 

e) Pelo gráfico e pela informação acima é possível dizer em que mês e ano o 

Facebook foi fundado? Se for possível, qual o mês e ano? 
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f) Qual a quantidade de usuários em setembro de 2010 e em fevereiro de 2001 nas 

duas redes sociais? 

g) Se chamarmos de A o conjunto formado pela quantidade de meses (de zero até 

25) e de B os números de naturais de zero a 30, é possível dizer que as relações 

entre a quantidade de meses e o número de usuários do Facebook e do Orkut são 

funções de A em B? Justifique sua resposta. 

 

Gráfico 4 - (Grupo Redes Sociais) 

 

A partir de seu entendimento responda: 

 

a) Quais são as duas grandezas relacionadas no gráfico? 

b) O gráfico revela tendência de crescimento no número de visitantes únicos do 

Facebook? E o Orkut?  

c) Qual a diferença entre o número de usuários únicos em cada mês? Esta diferença 

cresce ou decresce? Justifique sua resposta. 

d) Qual a quantidade de usuários em setembro de 2010 e em fevereiro de 2001 nas 

duas redes sociais? 
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e) Qual foi o aumento percentual do número de usuários entre setembro de 2010 e 

fevereiro de 2011 no Facebook no Orkut? 

f) Pelas informações do gráfico é possível prever em que mês e ano o Facebook 

alcançará o Orkut? Justifique sua resposta. 

g) Se considerarmos o conjunto A composto pelos meses do ano de setembro de 

2010 a fevereiro de 2011 e o conjunto B dos números de 10 a 35 (expressos em 

milhões), as relações que associam os meses do ano ao número de visitantes do 

Facebook e do Orkut podem ser consideradas funções de A em B? Justifique sua 

resposta. 

 

Gráfico 5 - (Grupo Redes Sociais) O gráfico representa o crescimento do número de 

membros do Orkut no período de 19/2/2004 a 13/04/2004 em seis países. 

 

 

Fonte: Hempell, 2004. 

A partir de seu entendimento responda: 
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a) Qual país teve maior crescimento? Qual teve menor crescimento? 

 

b) Em que dia e mês o Brasil e Alemanha se igualaram em número de membros? 

 

c) No Brasil em algum período o número de membros decresce? Qual o período de 

maior crescimento? Justifique sua resposta. 

 

d) É possível afirmar que o Brasil irá superar o Japão em número de membros? 

Quando isso ocorrerá? 

 

Gráfico 6 - (Grupo Segunda Guerra Mundial) O gráfico mostra a quantidade de 

aviões produzidos pelos principais fabricantes no período da Segunda Guerra Mundial. 

 

 

 

A partir de seu entendimento responda: 

a) Qual a quantidade de aviões produzidos pelo fabricante Boeing? 

b) Quais fabricantes produziram mais de 20.000 aviões? 



226 

 

c) Se considerarmos o conjunto A formado pelos nomes das empresas fabricantes 

de aviões e o conjunto B formado pelos números naturais, a relação que associa 

a cada fabricante em A o número de aviões produzidos em B pode ser 

considerada uma função de A em B? Justifique sua resposta. 

 

 

Gráfico 7 - (Grupo Música) Observe o gráfico 

 

 

A partir de seu entendimento responda: 

a) Que elementos estão relacionados neste gráfico? 

b) Qual a porcentagem de álbuns vendidos de música latina? E de rock? 

c) Quais os álbuns tiveram 1% de participação no total de vendidos? 

d) Se formarmos um conjunto A com os estilos de música e um conjunto B com os 

números reais, a relação que associa a cada estilo de música (em A) a 

porcentagem de álbuns vendidos (em B) pode ser considerada uma função de A 

em B? Justifique sua resposta. 

 



 

 

Gráfico 8 - (Grupo Pontos Turísticos de Ouro Preto 

gráfico 

Índices da inflação (IBGE

 

● Década de 1930 = média anual de 6%;

● Década de 1940 = média anual de 12%;

● Década de 1950 = 19% 

● Décadas de 1960 e 1970 = 40%

● Década de 1980 = 330%

Nota = Entre 1985 e 1994 as taxas da inflação

● Entre 1990 a 1994 = média anual de 764%

● Entre 1995 a 2000 = média anual de 8,6%

● Ano de 2004 = 7,60% 

● Ano de 2005 = 5,69% (IPCA): limite máximo na meta oficial = 7%; objetivo do governo = 5,1%;

 

A partir de seu entendimento responda:

a) Qual o período de maior crescimento da inflação? Qual teve menor crescimento?

b) Em algum período a inflação decresce? Justifique sua resposta.

c) Em que período a inflação no Brasil atingiu seu valor máximo?

Grupo Pontos Turísticos de Ouro Preto - Casa dos Contos)

IBGE) 

Gráfico: inflação no Brasil entre 1930 e 2005 

Década de 1930 = média anual de 6%; 

Década de 1940 = média anual de 12%; 

 

Décadas de 1960 e 1970 = 40% 

Década de 1980 = 330% 

Nota = Entre 1985 e 1994 as taxas da inflação no Brasil foram altas. 

média anual de 764% 

Entre 1995 a 2000 = média anual de 8,6% 

Ano de 2005 = 5,69% (IPCA): limite máximo na meta oficial = 7%; objetivo do governo = 5,1%;

A partir de seu entendimento responda: 

Qual o período de maior crescimento da inflação? Qual teve menor crescimento?

Em algum período a inflação decresce? Justifique sua resposta. 

Em que período a inflação no Brasil atingiu seu valor máximo? 
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ontos) Observe o 

 

Ano de 2005 = 5,69% (IPCA): limite máximo na meta oficial = 7%; objetivo do governo = 5,1%; 

Qual o período de maior crescimento da inflação? Qual teve menor crescimento? 



228 

 

d) Se um trabalhador não teve seu salário reajustado nos anos de 2004 e 2005, 

então ele perdeu o poder de compra? Se perdeu, qual o percentual? 

 

Gráfico 8 – Observe o gráfico de crescimento infantil/adolescência utilizado pela 

Pastoral da Criança, pais e pediatras. Os valores que devemos tomar como referência 

são os da linha verde do gráfico, ou seja, o crescimento que está na média.  

 

• Percentil 3 - seu filho está entre os 3% mais baixos 
• Percentil 15 - seu filho está entre os 15% mais baixos 
• Percentil 50 - seu filho está na média 
• Percentil 85 - seu filho está entre os 15% mais altos 
• Percentil 97 - seu filho está entre os 3% mais altos 

De acordo com a linha verde do gráfico e a partir de seu entendimento responda: 

a) Qual a altura média de uma criança com 15 anos de vida? 

b) Uma criança com um 1,55 m de comprimento terá, de acordo com o gráfico, 

quantos anos de vida?  

c) Em algum período as crianças crescem mais rapidamente? Justifique sua 

resposta. 

d) De acordo com o gráfico, com qual idade basicamente uma criança para de 

crescer? 



 

 

e) Que número real pode representar a idade de 

E a idade de uma criança de 5 anos e 3 meses?

f) Se considerarmos o conjunto dos números reais R, podemos dizer que a relação 

que associa a cada idade a altura correspondente é uma função de R em R?

g) No caso de ser função qual

do gráfico? 

 

Gráfico 9 – O gráfico abaixo representa uma função de valores reais que relaciona 

as variáveis x do domínio com as variáveis y do contradomínio. De acordo com o 

gráfico responda.  

a)  Qual a imagem de x = 

b) Para quais valores de x a função cresce? E para quais decresce? 

c) Esta função possui valor máximo

d) Considerando apenas o intervalo do domínio [

máximo e valor mínimo?

 

Que número real pode representar a idade de uma criança com 9 anos e 6 meses? 

E a idade de uma criança de 5 anos e 3 meses? 

Se considerarmos o conjunto dos números reais R, podemos dizer que a relação 

que associa a cada idade a altura correspondente é uma função de R em R?

No caso de ser função qual é o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem 

gráfico abaixo representa uma função de valores reais que relaciona 

as variáveis x do domínio com as variáveis y do contradomínio. De acordo com o 

 

gem de x = -1? E de x = 2? 

Para quais valores de x a função cresce? E para quais decresce?  

Esta função possui valor máximo e valor mínimo? 

Considerando apenas o intervalo do domínio [-3, 6], esta função possui valor 

máximo e valor mínimo? 
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uma criança com 9 anos e 6 meses? 

Se considerarmos o conjunto dos números reais R, podemos dizer que a relação 

que associa a cada idade a altura correspondente é uma função de R em R? 

omínio, o contradomínio e o conjunto imagem 

gráfico abaixo representa uma função de valores reais que relaciona 

as variáveis x do domínio com as variáveis y do contradomínio. De acordo com o 

 

esta função possui valor 
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Gráfico 10 – Observe o gráfico da função e responda considerando apenas os valores 

visualizados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Qual é o domínio da função? 

b) Qual é o conjunto imagem? 

c) Esta função cresce ou decresce? Justifique sua resposta. 

d) Qual é a imagem de x = 2,5 pela função? 
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APÊNDICE 7 

IFMG - Campus Ouro Preto CODAMAT 

Atividade de Modelagem Matemática – 1a Série – 3o Bimestre 2012 

Prof. Neuber Silva Ferreira 

Grupo de Modelagem 

Tema: Copa do Mundo 2014 

Subtema: Infraestrutura das Cidades-Sede 

                                              

A FIFA vai exigir ao menos 80 voos extras em cada cidade-sede da Copa nos 
dias em que forem disputados os jogos do mundial.   Esse número é calculado com base 
nos assentos de cada estádio. A entidade pede uma capacidade para deslocar 20% dos 
torcedores nas dez horas anteriores e posteriores e para atender aos torcedores.  

 

Tabela sobre média de voos em Belo Horizonte. 

Aeroporto/ano voos diários No de passageiros 
por ano 

No de passageiros 
por semana. 

Pampulha 2012 90 2.000.000 3.830 

Pampulha 2014 120 5.000.000 9.580 

Confins 2012 160 5.000.000 9.580 

Confins 2014 210 7.000.000 13.450 

    
          
A partir das informações e da tabela fornecida pelo grupo, responda: 

 

1) As informações desta tabela estão corretas, ou seja, os números de passageiros por 
ano e os números de passageiros por semestre são proporcionais? 

 

 

2) Considerando verdadeiras as informações sobre o número de passageiros por ano, 
qual é a o número de passageiros transportados por dia nos aeroportos de Confins e da 
Pampulha nos anos de 2012 e 2014?  
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3) Qual é o numero médio de passageiros que cada avião transportou nesses anos nos 
aeroportos citados? 

 

 

4) Considerando as médias calculadas e aumentando os 80 voos pedidos pela FIFA, 
sendo 50 no aeroporto de Confins e 30 no aeroporto da Pampulha, quantos passageiros 
seriam transportados? 

 

 

5) Considerando que o Mineirão tem uma capacidade de 80.000 torcedores e que 20% 
dos torcedores deverão deslocar pelos aeroportos, quantos aviões seriam necessários 
para transportá-los em 2014? 

 

 

6) Seria possível obter uma expressão matemática que represente o número de 
passageiros transportados (P) em função do número de voos (v)? Qual seria a 
expressão? 

 

 

7) É possível atender às exigências da FIFA sem aumentar o número de voos? 

 

 

8) Quais seriam as alternativas para que as exigências da FIFA fossem realizadas?  
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APÊNDICE 8 

IFMG - Campus Ouro Preto CODAMAT 

Atividade de Modelagem Matemática 1a Série – 1o Bimestre 2012 

Prof. Neuber Silva Ferreira 

 

Grupo de Modelagem 

Tema: Desenho Artístico 

Subtema: Mangá 

                                               

INTRODUÇÃO 

 No nosso grupo tivemos a ideia de montar um trabalho sobre desenhos gerais, 
até que Daniel teve a ideia de mexer somente com um estilo de desenho, o MANGÁ,’ 
pois existe muita Matemática para fazer um desenho, por mais que seja fácil. 

 Cada desenho exige Matemática, como Geometria e talvez até contas para 
efetuar as artes DESENHOS. 

 Nosso grupo trabalhou todo tempo à procura de imagens e pesquisas para 
favorecer o trabalho, trazendo-os para a sala de aula para complementar o trabalho sobre 
MANGÁ. 

 

A Modelagem Matemática Gráfica. 

 

 A Modelagem Matemática Gráfica constitui processo envolvido na expressão, 
na reprodução e/ou na descrição de um conjunto de dados, de imagem ou de um ente 
físico. (BRITES, 2012, p.28) 

 

Atividades: 

 

1 – Observe a sequência que o desenhista de Mangá segue na confecção do rosto de 
seus desenhos. 

 

a) Utilizando régua, compasso ou outro instrumento, faça as medições e faça um 
desenho similar, ou seja, reproduza o desenho abaixo. (Observação: Todas as 

medidas devem ser indicadas). 
 
 

b) Explique com suas palavras, de forma bem detalhada, todo o processo de 
construção do rosto do Mangá que você acabou de reproduzir, explicando qual 
instrumento de medida utilizou (régua, compasso, esquadro, etc.). 
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c) Qual ou quais relações ou conceitos matemáticos você utilizou para construir e 

para explicar o processo de reprodução do Mangá? 
 
 

d) Nos últimos desenhos aparece um número fracionário. Faça as medições que 
forem necessárias e explique o que representa esta fração. 
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2 – Siga os passos indicado para a construção do rosto de um Mangá proposto no 
trabalho de Brites, 2012 (Adaptado). 

 

Guia didático: Etapas da produção do modelo de mangá apresentado aos estudantes. 

1) Faça uma circunferência de centro O e de raio 9 cm. Não se esqueça de marcar o 
centro O do circulo.  

2) Horizontalmente, trace o diâmetro AB  da circunferência e marque os pontos A e B. 

3) Faça a mediatriz r do diâmetro AB  da circunferência. (reta pontilhada) 

4) Com o compasso trace um arco de raio igual ao diâmetro AB com centro em A até 
interceptar a parte inferior da mediatriz r. 

5) Com o compasso trace outro arco de raio igual ao diâmetro AB com centro em B até 
interceptar a parte inferior da mediatriz r. 

6) Na intersecção dos dois arcos marque o ponto Q. Este ponto é a referência para você 
desenhar o queixo do rosto de seu mangá. Na intersecção da mediatriz r com a parte 
superior do circulo marque o ponto C. 

7) Trace a mediatriz s do segmento de reta CQ  (reta pontilhada). Esta reta s representa 

a linha dos olhos. Marque na intersecção da s com o segmento CQ  com o ponto M. 

8) Trace a mediatriz t do segmento de reta MQ  (reta pontilhada). Esta reta t representa a 

linha do nariz. Marque na intersecção da t com o segmento MQ  com o ponto N. 

9) Trace a mediatriz u do segmento de reta NQ  (reta pontilhada). Esta reta u representa 

a linha da boca. Marque na intersecção da u com o segmento NQ  com o ponto C. 

10) Divida o segmento que representa a linha dos olhos em três partes iguais, cada parte 
é o tamanho de um olho, a parte que sobra (dois terços) deve ser a distância entre os 
dois olhos do mangá. Marque a posição dos olhos do mangá. 

11) As orelhas do mangá devem ser desenhadas entre a linha dos olhos e a linha do 
nariz. 

12) Desenhe os olhos, o nariz, a boca e ponha cabelo em seu desenho, não apague as 
linhas que foram feitas. (Caso seja necessário, faça as linhas a tinta.) 

13) Refaça todos os passos na folha em branco (em anexo) no tamanho que desejar e 
use sua criatividade no desenho. 

Bom trabalho! 

Neuber 
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APÊNDICE 9 

  IFMG - Campus Ouro Preto CODAMAT 

Atividade de Modelagem Matemática 1a Série 1o Bimestre 2012 

Prof. Neuber Silva Ferreira 

 

Grupo de Modelagem 

Tema: Casa dos Contos  

Subtema: Inflação e História Monetária do Brasil 

 

 

Moedas Brasileiras 
 REAL: nome da moeda que vigorou no Brasil do início da colonização (1500) 
até 1942. 

 

CRUZEIRO: foi criado no governo do presidente Getúlio Vargas, em 5 de 
outubro de 1942. Ao criar o Cruzeiro, o governo realizou o corte de zeros e 
estabeleceu que cada Cruzeiro equivaleria a mil réis. 

 

CRUZEIRO NOVO: entrou em circulação em 13 de fevereiro de 1967, 
durante o regime militar. Circulou até 14 de maio de 1970. Durante sua 
implantação, o Cruzeiro perdeu três zeros. 

 

 CRUZEIRO: voltou em 15 de maio de 1970, sem corte de zeros. 

 

CRUZADO: entrou em circulação em 28 de fevereiro de 1986, durante o Plano 
Cruzado, no governo de José Sarney. Houve o corte de três zeros em relação ao 
Cruzeiro. 

 

CRUZADO NOVO: em função da inflação elevada, houve a criação de uma 
nova moeda e o corte de três zeros em relação à moeda anterior. Entrou em 
circulação em 16 de janeiro de 1989. 

 

CRUZEIRO: em 16 de março de 1990, durante o primeiro ano do Governo de 
Fernando Collor, a moeda retomou o nome de Cruzeiro. Nesta mudança não 
ocorreu corte de zeros. 

 



237 

 

 

CRUZEIRO REAL: já em preparação para o Plano Real, o governo de Itamar 
Franco criou o Cruzeiro, que entrou em circulação em 1 de agosto de 1993. 
Houve o corte de três zeros. 

 

-REAL: moeda que entrou em circulação em 1 de julho de 1994, durante o 
Plano Real, implementado no governo de Itamar Franco. Os brasileiros tiveram 
que trocar a moeda antiga pela nova (2.750 Cruzeiros Reais por 1 Real). O Real 
(R$) é a moeda em circulação até os dias de hoje. 

 

Construção do modelo de trocas de Moedas (corte de zeros) 
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Atividades. 

A partir das informações dadas pelo grupo Casa dos Contos, responda: 

1) Qual era o valor da maior cédula em cada mudança de moeda ocorrida no Brasil? 

 

2) Qual era o valor que a cédula passou a assumir após mudança? 

 

3) Por que em 1994 a mudança não obedeceu ao padrão de cortar 3 zeros? 

 

4) Qual é a inflação média dos últimos 10 anos no Brasil? 

 

5) Temos hoje uma moeda estável (comparando com os outros tempos)? Então é 
possível fazer previsões? 

 

6) Admitindo a inflação anual calculada por você, responda: Quando, a partir do ano de 
2001, o Brasil precisará mudar de moeda? 

 

7) Qual seria um modelo matemático que possibilitaria obtermos o valor da moeda em 
função do tempo passado, considerando uma inflação média? 
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APÊNDICE 10 

IFMG - Campus Ouro Preto CODAMAT 

Atividade de Modelagem Matemática 1ª Série 1º Bimestre 2012 

Prof. Neuber Silva Ferreira 

 

Atividade de Modelagem Matemática 

Tema: Alcoolismo 

Subtema: Álcool em números. 

 

Introdução 
Pesquisamos sobre as características do consumo de álcool no Brasil, com ênfase 

nos últimos cinco anos. Dividimos o trabalho em tópicos. 

O consumo do álcool no nosso país é algo muito difundido. Afinal de contas, 
essa é uma droga legalizada e tem a permissão para ser propagada livremente nos meios 
de comunicação social. Além disso, o seu consumo normalmente está relacionado ao 
prazer. 

O alcoolismo é geralmente definido como o consumo consistente e excessivo de 
álcool a ponto de interferir na vida pessoal, familiar, social ou profissional da pessoa. 
Pode potencialmente resultar em condições (doenças) psicológicas e fisiológicas. Nosso 
grupo também teve foco nesse ponto. 

 

Curiosidades 

 

● Abaixo uma tabela, aceita pela comunidade médica, que indica o estado em que 
um ser humano fica, dependendo da quantidade de álcool presente no seu sangue 

 

Álcool no 
sangue 
gramas/litro 
(g/l) 

Estados Sintomas 

0,1 a 0,3 Sobriedade Nenhuma influência aparente 

0,3 a 0,9 Euforia  Perda de eficiência, diminuição de atenção, julgamento e 
controle. 

0,9 a 1,8 Excitação Instabilidade das emoções, descoordenação muscular. 
Menor inibição. Perda do julgamento crítico. 
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1,8 a 2,7 Confusão Vertigens, desequilíbrio, dificuldades na fala e distúrbios 
da sensação. 

2,7 a 4,0 Estupor Apatia e inércia geral. Vômitos, incontinência urinária e 
fecal. 

4,0 a 5,0 Coma  Inconsciência, anestesia. Coma. Morte 

Acima de 5,0 Morte Parada respiratória. Morte. 

 

 

Atividades 

 

1) De acordo com a legislação brasileira em vigor, uma pessoa está incapacitada para 
dirigir com segurança se tiver uma concentração de álcool no sangue superior a 0,64 g/l 
ou um teor alcoólico de 0,08%. Sabendo que um homem de porte médio (75 kg) tem um 
volume sanguíneo de aproximadamente 5 litros, responda. 

a) Quanto corresponde em mililitros esta concentração de álcool puro?  

 

b) Qual o estado e os sintomas de uma pessoa que ingeriu esta quantidade de álcool? 

 

2) Observe a tabela (Bassanezi, 2002) que fornece o teor alcoólico nas principais 
bebidas. 

 Concentração 

média (g/l) 

Teor alcoólico 

(%) de bebida 

Dosagem Teor alcoólico no 

Sangue (%) 
depois de 1 h 

Cerveja 

Uísque 

Vinho 

32 

320 

88 

4 

40 

11 

1 copo = 250 ml 

1 dose = 45 ml 

1 cálice = 120 ml 

0,0111 

0,02 

0,0146 

 

a) Se uma pessoa bebeu 5 copos de cerveja, qual será o teor alcoólico no sangue 
depois de um hora? 
 

b) A concentração média e o teor alcoólico da bebida são proporcionais? 
 

c) Qual é a expressão matemática que representa esta proporção? 
 

d) Esta expressão representa uma função? 
 



241 

 

 

e) A partir das informações dadas da tabela calcule a densidade do álcool. 
 

f) Se um indivíduo ingere uma lata de cerveja a cada 10 minutos, quanto tempo 
levará para está em estado de estupor? Vamos considerar que a quantidade de 
álcool eliminado neste intervalo de tempo seja desprezível. 

 

3) Leia a reportagem abaixo retirada do site www.em.com.br, sobre um caso fatal de 
consumo de álcool. Para responder as questões abaixo, suponha que o estudante tenha 
porte médio (75 kg) e tenha um volume sanguíneo de aproximadamente 5 litros. 

a) Qual foi a concentração de álcool no sangue do estudante? 

 

b) Considerando que o estudante bebeu apenas cerveja, qual o volume desta bebida seria 
preciso ingerir para obter esta concentração? 

 

c) Considerando que o estudante tenha ingerido apenas uísque, qual o volume da bebida 
seria preciso ingerir? 

 

d) Se você precisar alertar um estudante que irá participar de uma festa regada a bebida 
alcoólica sobre os riscos à saúde, que orientações você passará para evitar que venha a 
beber em demasia? 
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