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RESUMO 

As práticas docentes adotadas nas salas de aula atualmente e, em especial nas aulas de 

Matemática carecem, segundo a literatura, de propostas que possibilitem ações 

educativas adequadas às necessidades sociais, políticas, econômicas e culturais. Elas 

devem considerar o interesse dos alunos e contribuir para a formação de cidadãos 

autônomos, críticos, participativos e capazes de atuar com competência e 

responsabilidade na sociedade em que vivem. Nesse sentido a presente pesquisa teve 

como propósito identificar as contribuições de uma proposta pedagógica fundamentada 

na Modelagem Matemática e orientada pela Educação Matemática Crítica para o 

desenvolvimento de posturas críticas nos estudantes. A pesquisa apresenta uma 

abordagem qualitativa. Participaram alunos do nono ano do ensino fundamental de uma 

escola privada, acompanhados pelo professor-pesquisador, em encontros semanais, 

durante três meses, no contra turno da própria escola. Nestes encontros foram 

desenvolvidas atividades de Modelagem Matemática com temas livres, conforme o 

interesse dos alunos, que possibilitaram a participação ativa dos sujeitos em diálogos, 

discussões e debates acerca dos temas abordados. Como instrumentos de coleta de 

dados foram usados: trabalhos escritos pelos alunos no Google Docs, notas de campo, 

gravações de áudio e vídeo das plenárias de apresentação e observações de atividades 

realizadas em sala de aula. Aspectos Teóricos da Modelagem Matemática, da Educação 

Matemática Crítica, das Tecnologias Digitais e dos diálogos realizados com os alunos 

em sala de aula foram considerados como fundamentação teórica para planejamento das 

atividades e análise dos dados. Foi possível identificar contribuições da forma de 

condução das atividades de Modelagem Matemática, da sala de aula democrática e dos 

diálogos para desenvolvimento de posturas críticas nos estudantes. Indícios dessas 

posturas críticas foram percebidos nas falas dos alunos, nas argumentações e críticas 

realizadas e nos posicionamentos pessoais frentes aos debates e na busca de 

informações. Ao final da pesquisa foi elaborado pelo professor-pesquisador um produto 

educacional reunindo a descrição comentada de todo o desenvolvimento das atividades, 

a título de exemplo, de modo a dar subsídios à prática de professores de Matemática, à 

formação dos futuros professores de Matemática e demais interessados.   
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ABSTRACT 

 

The teaching practices adopted in classrooms today, and especially in mathematics 

classes need proposals that will allow educational actions appropriate to social, political, 

economic and cultural. They should consider students' interest and contribute to the 

formation of autonomous, critical and participatory citizens able to act with competence 

and responsibility in the society in which they live. In this sense, this research aimed to 

identify the contributions of a pedagogical proposal based on mathematical modeling 

and guided by Critical Mathematics Education for the development of critical stances in 

students. The research presents a qualitative approach. Students of the ninth year of 

elementary education at a private school, accompanied by the teacher / researcher in 

weekly meetings for three months, in encounters held after school. These meetings were 

developed mathematical modeling activities with free themes in accordance student 

interest, that made possible the active participation in dialogues, discussions and debates 

about the topics covered. Collection instruments used were papers written by students in 

Google Docs, field notes, audio and video recordings of the plenary presentations and  

observations of activities in the classroom. Mathematical Modeling, Critical 

Mathematics Education, technologies and dialogues were regarded as theoretical 

foundations for planning and data analysis. It was possible to identify contributions of 

the way the mathematics modeling activities were conducted, of a democratic classroom 

and dialogue for development of critical stances in students. Evidence of these critical 

positions were observed in the speech of students, the arguments and criticisms made 

and personal positions on the discussions and the search for information. At the end of 

the survey was prepared by the teacher / researched an educational product containing 

the commented description of all development activities, in order to provide subsidies to 

the practice of Mathematics teachers, the training of future Mathematics  teachers and 

other interested parties. 

 

 

 

 

Keywords: Mathematical Modeling; Critical Mathematics Educaction; Dialogues; 

Critical stances.  
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INTRODUÇÃO 

 

Nesta introdução, apresento os caminhos trilhados na minha trajetória pessoal e 

profissional até a identificação com a perspectiva sociocrítica da Modelagem 

Matemática
1
. Mostro como surgiu meu interesse pelo ensino da Matemática e, ainda, 

um pouco da minha trajetória profissional que é idealizada inicialmente pelo sonho de 

ser um militar da Marinha Brasileira.  

Nesse percurso, destaco algumas experiências obtidas ao longo da carreira, bem 

como algumas peculiaridades de uma convivência realizada por meio do diálogo e da 

interação com os alunos. 

Os caminhos trilhados provocaram uma inquietação na minha prática docente, 

efetivando a convicção de que deveria seguir por passos que levassem à reflexão e à 

ação, no que diz respeito ao desenvolvimento de posturas críticas dos alunos para que 

pudessem perceber os movimentos sociais e políticos da sociedade.  

 

Experiências vividas com as práticas docentes até a perspectiva sociocrítica 

da Modelagem Matemática 

 

O interesse pelo ensino da Matemática nasce do desejo de fazer parte das Forças 

Armadas do Brasil, no ano de 1992, quando cursava o 1° ano do ensino médio, em uma 

escola municipal da cidade de Volta Redonda/RJ. Nessa época, decidi iniciar a 

preparação para realizar o concurso de admissão do Colégio Naval, escola militar 

localizada na cidade de Angra dos Reis/RJ. O processo seletivo para a citada escola é 

bastante rigoroso e, para concorrer, teria de realizar um curso preparatório buscando 

conhecer as matérias que eram cobradas no concurso e que nas escolas municipais, por 

diversas questões, os assuntos não eram ministrados. Pelo fato de a situação financeira 

da minha família não permitir arcar com as despesas de um curso preparatório, procurei 

ajuda em um deles. Negociei com o proprietário que daria aulas para o ensino 

fundamental em troca de um apoio à preparação para o exame. 

A identificação com a prática pedagógica foi imediata, o que me fez optar por 

não fazer o concurso e continuar ministrando as aulas, atuando nos três anos seguintes. 

O sonho de ser um militar das forças armadas se transformou na realização profissional 

                                                           
1
 Nesse texto os termos Modelagem e Modelagem Matemática serão usados como sinônimos. 
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por meio da prática docente. No ano de 2005, comecei a atuar como professor de 

Matemática do Ensino Fundamental do Colégio Arquidiocesano, instituição particular 

da cidade de Ouro Branco, MG. Lecionando para turmas do nono ano do ensino 

fundamental percebi que os alunos traziam para a sala de aula várias situações, 

inquietações, questionamentos e dúvidas sobre diversos temas relacionados ao seu 

cotidiano. Então, além da abordagem do conteúdo matemático, passei a incluir nas aulas 

momentos de conversa com os alunos. Eles quase sempre chegavam à sala de aula 

correndo, suados e conversando em voz alta sobre assuntos diversos. Minha conversa 

com eles era inicialmente uma estratégica para tentar acalmá-los. Durante alguns 

minutos, ficávamos conversando sobre assuntos diversos como futebol, drogas, 

obediência, objetivo nos estudos, metas para vida, entre outros. Esse tempo também era 

utilizado para socialização entre os alunos e também entre eles e o professor.  

Com o decorrer do ano letivo, percebi que os momentos das aulas direcionados 

às conversas ficaram mais intensos, os alunos já não chegavam mais tão agitados, 

participavam das discussões com interesse. Falávamos sobre política, economia, 

aumento do consumo de drogas na cidade e outros aspectos sociais. Essa relação 

estabelecida fazia com que os alunos se sentissem à vontade para falar sobre qualquer 

assunto, tendo o professor como referência de confiança, o que facilitava inclusive as 

demais atividades ligadas à disciplina Matemática.  

Envolvido como orientador em algumas situações vividas pelos alunos, 

procurava mostrar meu ponto de vista sobre possíveis caminhos a serem trilhados nas 

questões apresentadas, que quase sempre eram problemas relacionados às suas famílias, 

tais como: briga entre pais, desentendimentos com amigos, pais desempregados, 

alcoolismo e uso de drogas. Permaneço lecionando no Colégio Arquidiocesano para as 

turmas do nono ano e venho repetindo os procedimentos de socialização citados. 

Pensando em melhorar minha prática pedagógica, busquei informações sobre o 

Mestrado Profissional em Educação Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP). Vi nesse curso uma possibilidade para aprender e entender a respeito do 

envolvimento dos alunos nas aulas, bem como conhecer metodologias que pudessem 

estabelecer algum vínculo entre as aulas de Matemática e a realidade dos alunos. 

Concluí, no primeiro semestre de 2011, como aluno de disciplina isolada do referido 

programa, uma disciplina denominada Ambientes Educacionais Informatizados, 

ministrada pelas professoras, Drª. Regina Helena de Oliveira Lino Franchi e Drª 

Teresinha Fumi Kawasaki, e, no segundo semestre do mesmo ano, cursei outra 
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disciplina denominada Modelos e Modelagem Matemática com o professor, Dr. Dale 

William Bean. As disciplinas cursadas deram maior embasamento metodológico e 

bibliográfico para que no ano de 2013 pudesse ser aprovado no processo seletivo e 

ingressar no programa como aluno regular. Desde então, passaram a ocupar lugar de 

destaque em minhas preocupações perguntas do tipo: poderia a Matemática contribuir 

para responder às diversas questões apresentadas pelos alunos? De que maneira? Seria 

possível, através das aulas de Matemática, desenvolver posturas críticas nos alunos com 

relação aos aspectos econômicos, políticos, culturais e sociais discutidos? Como realizar 

essa ponte entre a realidade dos alunos e a Matemática na sala de aula?  

Esta pesquisa de mestrado nasce a partir dessas reflexões, de minha trajetória de 

vida pessoal e profissional, bem como de reflexões sobre o papel político do professor, 

no sentido de que sua ação pode transcender os limites da sala de aula, podendo 

influenciar a maneira de o estudante agir diante dos desafios com que se depara dentro e 

fora do ambiente escolar. Percebi a importância de fomentar uma postura reflexiva e 

investigadora diante de situações-problema, estabelecendo vínculos com contextos da 

realidade, possibilitando refletir a seu respeito. 

Essa postura do professor de Matemática, que além da aprendizagem do 

conteúdo se preocupa com aspectos formativos do estudante e com a contribuição das 

aulas de Matemática para formação de estudantes conscientes de seu papel na 

sociedade, se alinha com o que vem sendo chamado de Educação Matemática Crítica 

(SKOVSMOSE, 2001; ARAÚJO, 2007; JACOBINI E WODEWOTZKI, 2006). E uma 

possibilidade de constituir ambientes em sala de aula nos quais as questões da Educação 

Matemática Crítica tenham espaço é desenvolver atividades de Modelagem Matemática, 

dentro da chamada perspectiva sociocrítica da Modelagem (BARBOSA, 2001; 

ARAÚJO, 2002, 2009; KAISER e SRIRAMAN, 2006).  Nas atividades de Modelagem 

em geral são estudadas e investigadas situações tendo como referência a realidade, 

utilizando a Matemática para conhecer, interpretar, buscar soluções, tomar decisões 

(ARAÚJO, 2009).   

Nesse contexto, nos propusemos
2
 a investigar as contribuições de uma proposta 

orientada pela Modelagem Matemática, desenvolvida com alunos do 9º ano do ensino 

                                                           
2
 Daqui em diante. no texto usaremos a primeira pessoa do plural para fazer referência a ações 

realizadas em conjunto com a orientadora da pesquisa. Para diferenciar os participantes, usaremos a 
denominação professor-pesquisador para o autor da dissertação. 
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Fundamental do Colégio Arquidiocesano de Ouro Branco/MG, para o desenvolvimento 

de posturas críticas nos estudantes.  

Nossa questão de investigação é: 

“Que contribuições uma proposta pedagógica orientada pela Modelagem 

Matemática pode trazer para o desenvolvimento de posturas críticas nos estudantes?” 

Para a investigação, desenvolvemos atividades de Modelagem Matemática com 

um grupo de dezesseis alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, do Colégio 

Arquidiocesano de Ouro Branco, Minas Gerais. Mesmo sendo o professor-pesquisador 

o responsável pelas aulas de Matemática desses alunos, as atividades foram 

desenvolvidas no contra turno, de forma independente das aulas regulares da disciplina. 

As atividades foram conduzidas sempre dando abertura para as manifestações dos 

alunos, oportunizando suas iniciativas, compartilhando decisões e, sobretudo, 

estimulando os diálogos entre os participantes.  

Tendo como foco as posturas críticas, tivemos como objetivos identificar as 

contribuições da forma de condução das atividades de Modelagem Matemática de uma 

sala de aula democrática e dos diálogos para desenvolvimento de posturas críticas nos 

estudantes. 

Nossa pesquisa se respalda teoricamente em autores que abordam a Modelagem 

Matemática na perspectiva sociocrítica da Modelagem tais como Barbosa (2001) e 

Araújo (2002, 2009) e em autores que tratam da Educação Matemática Crítica, como 

Skovsmose (2001), Araújo (2007), Jacobini e Wodewotzki (2006). Dois outros aspectos 

teóricos são considerados: o uso das tecnologias digitais e dos diálogos. As tecnologias 

digitais pela sinergia existente entre as atividades de Modelagem e o uso de tecnologias, 

apontada por autores como Malheiros e Franchi (2013), e os diálogos pela sua 

importância para constituição dos ambientes com as características que buscamos e pelo 

fato de que nos possibilitam perceber manifestações das posturas que queremos 

identificar. Para tanto, trazemos autores como Freire (1987), Araújo (2002) e AlrØ e 

Skovsmose (2001). 

Apresentamos essa pesquisa em quatro capítulos. No primeiro, delineamos sobre 

os referencias teóricos que deram sustentação à pesquisa. No segundo, traçamos as 

metodologias e os procedimentos utilizados para a coleta e análise dos dados, bem 

como retomamos nossa questão investigativa e os objetivos da pesquisa.  No terceiro, 

fazemos a descrição e a análise das atividades, considerando as diferentes etapas de 

realização, orientadas por eixos identificados durante a pesquisa. São os eixos: forma de 
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condução das atividades, sala de aula democrática e diálogos. Finalmente, no quarto 

capítulo, apresentamos, nas considerações finais, uma síntese de toda a pesquisa e as 

contribuições de nossa proposta. 
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CAPÍTULO 1 – MODELAGEM MATEMÁTICA, EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA CRÍTICA, DIÁLOGOS/DIALOGICIDADE E 

TECNOLOGIAS DIGITAIS.  

 

Neste capítulo apresentamos as referências teóricas que utilizamos para o 

desenvolvimento da pesquisa. Discutimos sobre a Modelagem Matemática e sua relação 

com a Educação Matemática Crítica, sobre o uso de Tecnologias Digitais na 

Modelagem Matemática e sobre os Diálogos. 

1.1 Modelagem Matemática na Educação Matemática 

 

Uma prática comum nas aulas de Matemática são as aulas expositivas, com os 

professores transmitindo informações e os alunos apenas executando tarefas que exigem 

pouco além da reprodução de técnicas memorizadas, sem reflexão e compreensão dos 

conceitos. A Matemática é, em geral, apresentada pelo professor de maneira 

descontextualizada, sendo ele aquele que detém o saber, o centro do processo de ensino 

e, os alunos meros expectadores que recebem passivamente as informações transmitidas 

durante as aulas. Esse tipo de prática pouco contribui para o crescimento intelectual, 

social, cultural e crítico dos alunos, divergindo do que preconizam os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), no que diz respeito ao aprender Matemática:  

Aprender Matemática de uma forma contextualizada, integrada e relacionada 

a outros conhecimentos traz em si o desenvolvimento de competências e 

habilidades que são essencialmente formadoras, à medida que 

instrumentalizam e estruturam o pensamento do aluno, capacitando-o para 

compreender e interpretar situações, para se apropriar de linguagens 

específicas, argumentar, analisar e avaliar, tirar conclusões próprias, tomar 

decisões, generalizar e para muitas outras ações necessárias à sua formação. 

(BRASIL, 1998, p. 111).    
 

 Isso nos aponta para a importância de buscarmos alternativas às práticas 

comumente exercidas nas aulas de Matemática e a Modelagem Matemática pode ser 

uma delas. Estudos indicam que por meio da Modelagem Matemática é possível 

trabalhar a Matemática de forma contextualizada, sendo o aluno ativo no processo de 

desenvolvimento das atividades, (FRANCHI, 2007). 

 A Modelagem Matemática tem suas origens na Matemática Aplicada, na qual 

profissionais a usam para modelar situações de outras áreas de atuação ou 

conhecimento, tendo como objetivo principal a obtenção de um “modelo” que 
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caracterize e possibilite encontrar respostas a questões elaboradas a respeito das 

situações estudadas. Para Bassanezi (2002), o modelo pode ser considerado como uma 

representação algébrica obtida através de relações entre variáveis. Os modeladores 

profissionais criam e direcionam seus modelos conforme suas perspectivas e os 

objetivos a serem alcançados, podendo servir de maneira satisfatória para descrever e/ou 

fazer previsões de fenômenos físicos, químicos, naturais, sociais e outros.  

 No Brasil, a proposta da Modelagem Matemática para fins educacionais 

emergiu por volta da década de 1970 (BIEMBENGUT, 1990, 2009; BARBOSA, 2001), 

havendo posteriormente um crescimento de vários grupos de estudos e pesquisadores 

interessados pelo tema. De acordo com Biembengut (2003, 2008, 2009) três 

pesquisadores podem ser citados como precursores da aplicação da Modelagem 

Matemática na Educação Matemática Brasileira: Aristides Camargos Barreto, Ubiratan 

D’Ambrosio e Rodney Carlos Bassanezi. 

 Segundo Biembengut (2003), na década de 1970, Aristides Barreto começou a 

utilizar-se da Modelagem Matemática em suas aulas na graduação da PUC-RJ, onde 

procurava utilizar modelos matemáticos como estratégia de ensino nas disciplinas: 

Fundamentos da Matemática, Prática de Ensino e Cálculo Diferencial Integral. Ele 

também foi o orientador das duas primeiras dissertações de Modelagem da Pós-

Graduação da PUC-RJ: “Modelos na Aprendizagem Matemática”, de autoria de Celso 

Braga Wilmer, em 1976, e “Estratégia combinada de Módulos Instrucionais e Modelos 

Matemáticos Interdisciplinares para ensino e aprendizagem da matemática em nível de 

2º grau: estudo exploratório”, de autoria de Jorge E. Pardo Sánchez, em 1979. A 

argumentação de Aristides Barreto para utilização da Modelagem Matemática nas aulas 

era de que tornava os alunos mais motivados e interessados. 

 Ubiratan D’Ambrosio foi outro importante personagem na história da 

Modelagem Matemática Brasileira, sendo ele representante nacional na comunidade 

Internacional de Educação Matemática. De acordo com Biembengut (2009),                                 

D’Ambrosio trouxe ao Brasil propostas de Educação Matemática, semelhantes às que 

ocorriam em alguns países da Europa e nos Estados Unidos como a produção de 

materiais de apoio didático na forma de módulos. Foi o responsável pela criação do 

primeiro Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática na Universidade de Campinas 

(UNICAMP), com módulos interdisciplinares, não lineares, parecidos aos propostos 

pela Universidade de Roskilde, na Dinamarca. 
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 Finalmente Rodney Carlos Bassanezi, também citado como importante 

precursor da Modelagem Matemática no cenário nacional, atuava em cursos e projetos 

da UNICAMP, conquistando vários adeptos por todo Brasil ao adotar práticas de 

Modelagem em suas aulas para graduação, pós-graduação lato e stricto sensu e em 

cursos de formação continuada de professores de Matemática. As dinâmicas propostas 

pelo professor Bassanezi eram basicamente orientadas através de trabalhos em grupos 

que se reuniam para discutirem sobre problemas envolvendo Cálculo Diferencial e 

Integral formulados pelo professor, numa tentativa de solução por parte de seus alunos. 

Posteriormente Bassanezi, buscando inovar as práticas de Modelagem, passa a propor 

atividades mais criativas que exigiam mais dos componentes dos grupos que agora 

tinham que problematizar a situação em estudo buscando formas diferenciadas de 

solucioná-las. (BIEMBENGUT, 2009) 

 Com a dedicação desses precursores na aplicação da Modelagem voltada para o 

ensino aprendizagem, a Modelagem Matemática foi ganhando adeptos que foram 

tentando utilizar essas ideias em suas aulas e escrever sobre elas. Acreditamos que o 

crescimento da Modelagem Matemática no contexto da Educação Matemática brasileira 

tenha ocorrido em função das várias possibilidades que os professores encontraram para 

sua aplicação na sala de aula e pelas mudanças de metodologia frente ao ensino 

tradicional vigente. 

Tentando encontrar fundamentações para aplicação da Modelagem Matemática, 

Barbosa (2003) busca em Blum (1995), algumas razões para a inclusão da Modelagem 

Matemática nas aulas: 

   

-Motivação: Os alunos sentir-se-iam mais estimulados para o estudo da 

matemática, já que vislumbrariam a aplicabilidade do que estudam na escola; 

-Facilitação da aprendizagem: os alunos teriam mais facilidade em 

compreender as ideias matemáticas, já que vislumbram a aplicabilidade do 

que estudam; 

-Preparação para utilizar a matemática em diferentes áreas: os alunos teriam a 

capacidade de desenvolver a capacidade de aplicar matemática em diversas 

situações, o que é desejável para moverem-se no dia-a-dia e no mundo do 

trabalho; 

-Desenvolvimento de habilidades gerais de exploração: os alunos 

desenvolveriam habilidades gerais de investigação; 

-Compreensão do papel sociocultural da matemática: os alunos analisariam 

como a matemática é usada nas práticas sociais.  (BARBOSA, 2003, p. 67) 
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 As razões aqui descritas evidenciam o potencial da utilização da Modelagem 

Matemática voltada ao ensino e à aprendizagem, assim como a aspectos formativos do 

estudante. Nosso interesse pela Modelagem Matemática está mais alinhado com a 

compreensão do papel sociocultural da Matemática nas práticas sociais. Pesquisas 

indicam que atividades de Modelagem podem contribuir para a formação de cidadãos 

capazes de atuar na sociedade e exercer sua cidadania de forma crítica, ou seja, 

participando em debates e discussões acerca de problemas relacionados ao meio em que 

vivem.  

            Existem diferentes maneiras de conceber a Modelagem Matemática no contexto 

educacional. Malheiros (2004), por meio de um levantamento de experiências com 

Modelagem Matemática, constatou que, apesar da diversidade de concepções, todas têm 

como objetivo a resolução de algum problema da realidade, por meio do uso de teorias e 

conceitos matemáticos.  

 A concepção de Modelagem que adotamos nessa pesquisa é a de Barbosa 

(2001, p.31) que caracteriza a Modelagem Matemática como “um ambiente de 

aprendizagem em que os alunos são convidados a indagar e/ou investigar, por meio da 

matemática, situações com referência na realidade”. O autor defende a abordagem de 

situações da realidade dos alunos, do seu cotidiano. Barbosa (2001) ancora sua 

caracterização da Modelagem Matemática na noção de ambiente de aprendizagem 

explorada por Skovsmose (2000), referindo-se às condições em que os alunos são 

estimulados a desenvolverem certas atividades.  

 Skovsmose (2000) caracteriza diferentes ambientes fazendo distinção entre os 

que são propícios a atividades investigativas e os que se enquadram no chamado 

paradigma do exercício. No paradigma do exercício o professor conduz as aulas 

apresentando ideias e técnicas matemáticas e os alunos reproduzem o que é transmitido 

trabalhando com exercícios selecionados, priorizando metodologias de memorização, 

mecanização e repetição de procedimentos. Em contraposição o autor fala sobre o 

ambiente de aprendizagem intitulado Cenários para Investigação, caracterizando-o 

como o que convida os alunos a formularem questões e procurarem explicações. Os 

alunos são convidados a se envolver em processos de exploração e quando encaram os 

desafios o Cenário se estabelece. Dessa forma os alunos são os responsáveis pelo 

processo e o professor deve assumir o papel de mediador e estar preparado para lidar 

com situações imprevistas. O autor também distingue três tipos de referências usadas 
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nas atividades: referência na Matemática, referência na realidade e referência no que 

chama de semi-realidade por dizer respeito a situações criadas com base na realidade. 

 A combinação dessas características dá origem a seis tipos de ambientes de 

aprendizagem, representados na Tabela 1: 

 

  Exercícios Cenários para investigação 

Referência à matemática pura (1) (2) 

Referência à semi-realidade (3) (4) 

Referência à realidade (5) (6) 

 
Tabela 1: Quadro dos Ambientes de Aprendizagem 

Fonte: Skovsmose (2000) 

 

 Entendemos que a caracterização de Modelagem Matemática de Barbosa 

(2001) está coerente com o ambiente tipo seis da matriz de Skovsmose (2000), uma vez 

que pressupõe atividades investigativas com referência na realidade. Para Barbosa 

(2001) o trabalho nesse ambiente pode levar os estudantes a produzirem significados 

para conceitos e atividades matemáticas. Interpretamos também que esse ambiente está 

coerente com aos objetivos da Educação Matemática Crítica.  

 Nosso interesse de estudo se enquadra principalmente nesse sexto ambiente, 

embora, assim como Barbosa, admitamos também como válidas atividades de 

Modelagem em outros ambientes. Nossa proposta foi desenvolver atividades de 

Modelagem Matemática com características de Cenários para Investigaçao, a partir de 

temas escolhidos pelos participantes, com referência na realidade. Nossa expectativa foi 

de que se os alunos aceitassem o convite para participar das atividades estariam 

interessados em realizar o que fosse determinado e participariam assumindo seu papel 

de agentes do processo. Assim os Cenários de Investigaçao se constituiriam. Os alunos  

estariam em sala de aula não apenas ouvindo o professor falar, mas sim dando 

sugestões, opinando, criticando, enfim participando e decidindo. Ainda, essa 

participação ativa no desenvolvimento das aulas poderia estimular reflexões, 

argumentações e discussões, favorecendo o  desenvolvimento posturas críticas nos 

estudantes.  

A seguir passaremos a discorrer algumas considerações sobre a Educação 

Matemática Crítica na Educação Matemática. 
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1.2 Modelagem Matemática e Educação Matemática Crítica 

 

Muitas das práticas de Modelagem apontadas na literatura enfatizam a 

importância de investigar situações da realidade e por meio da Matemática 

compreender, interpretar, procurar soluções e se posicionar criticamente frente aos 

problemas investigados (ARAÚJO, 2009; FRANCHI, 2002; BARBOSA, 2001). Essas 

práticas se enquadram na chamada perspectiva sociocrítica da Modelagem (KAISER e 

SIRIRAMANN, 2006), em consonância com a Educação Matemática Crítica (EMC). 

Para Araújo (2009, p. 57) “o propósito central dessa perspectiva relaciona-se a objetivos 

pedagógicos de compreensão crítica do mundo”. 

A fundamentação dessa perspectiva está na teoria da Educação Crítica. Para 

Jacobini e Wodewotzki (2006, p. 5): 

 

A educação crítica insere-se e se desenvolve num contexto 

caracterizado, de um lado, por posturas democráticas nas salas de aula 

que garantam o diálogo entre os participantes, ausência de estruturas 

de poder e de preconceitos de qualquer natureza,  posicionamentos  

críticos,  constantes  questionamentos,  indagações  e reflexões; de 

outro lado, por discussões relacionadas com problemas sociais, com 

críticas e com relações  democráticas  que  objetivam  reações  às  

contradições  sociais  e  transformações nas estruturas sociais, 

políticas, econômicas e éticas da sociedade. 

 

Sobre as ideias gerais relativas à Educação Crítica, Skovsmose (2001, p. 101, 

grifos do autor) afirma: 

para que a educação, tanto como prática quanto como pesquisa, seja 

crítica, ela deve discutir condições básicas para a obtenção do 

conhecimento, deve estar a par dos problemas sociais, das 

desigualdades, da supressão etc., e deve tentar fazer da educação uma 

força social progressivamente ativa. Uma educação crítica não pode 

ser um acessório das desigualdades que prevalecem na sociedade. Para 

ser crítica, a educação deve reagir às contradições sociais. 
 

Skovsmose (2001) desenvolve sua teoria sobre a Educação Matemática Crítica 

na década de 1980, fazendo questionamentos sobre o ensino tradicional vigente e sobre 

o papel sociopolítico da Educação Matemática. Para o autor, existe na EMC a 

preocupação em desenvolver habilidades que vão além do conhecimento matemático 

que permitam ao estudante uma participação crítica na sociedade, possibilitando 

entender e discutir a respeito das questões culturais, políticas, sociais, econômicas e 
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outras mais, tendo a Matemática como pano de fundo para sua sustentação. Ao mesmo 

tempo, preocupa-se com o desenvolvimento de competências que permitam a 

interpretação, a crítica e a ação em situações estruturadas pela Matemática. Interessa-se 

por uma prática educacional que seja suporte para a democracia. (SKOVSMOSE, 2008) 

Benneman e Allevato (2012, p. 104), em estudo teórico, identificam como 

fundamentos da EMC, segundo as concepções de Skovsmose: “o papel sociopolítico da 

Educação Matemática (EM), a competência matemática para agir democraticamente e a 

dinamização das potencialidades do sujeito
3
 por meio da EM”. Ainda segundo esses 

autores: “os pilares de sua teoria foram construídos com base na Educação Crítica 

orientada pelo interesse na emancipação. Assim Skovsmose propõe a EMC como uma 

preocupação com o desenvolvimento da capacidade de agir do cidadão”. 

Entre os muitos conceitos discutidos pelo autor sobre a EMC, trazemos para 

este texto aspectos ligados ao desenvolvimento da competência crítica, da postura 

crítica, da visão crítica de mundo e também aspectos ligados à democracia. 

Em diversas publicações, Skovsmose refere-se ao termo crítica. Ferreira (2013, 

p. 47-48) busca encontrar algumas dessas referências e sintetiza: 

 

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). 

 

A utilização de atividades de Modelagem Matemática com as características da 

Educação Matemática Crítica também pode favorecer o aprendizado de conteúdos 

programáticos, conforme Skovsmose (2001, p. 13 ):   

 

 

Essas atividades, além de aumentarem a motivação dos estudantes, 

podem favorecer o aprendizado de determinado conteúdo, mas 

primariamente devem oportunizar a discussão sobre temas que tenham 

implicações importantes. 

 

                                                           
3
 Nota e grifo dos autores: Nos trabalhos de Skovsmose, esse termo é designado como empowermente, 

entendido como: dar poder ao sujeito, dinamizar suas potencialidades, muni-lo de poder para agir, 
fortalecer, potencializar, conferir autonomia, autocapacitar. 
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Concordamos com o autor quando enfatiza a importância da abordagem de 

temas relevantes e também a importância de direcionar processo de ensino-

aprendizagem a problemas existentes fora do universo educacional. Para Skovsmose 

(2001, p. 19-20), na seleção dos problemas a serem abordados deve-se considerar que 

“o problema deve ser concebido como relevante na perspectiva dos estudantes, deve ser 

possível enquadrar e definir o problema em termos próximos das experiências e do 

quadro teórico dos estudantes”. Ainda: “o problema deve ter uma relação próxima com 

problemas sociais objetivamente existentes. [...] O direcionamento a problemas implica 

que a dimensão do engajamento crítico deve fazer parte da educação” (SKOVSMOSE, 

2001, p. 20, grifos do autor).  

Temos também interesse na participação crítica do estudante em questões 

relacionadas ao seu cotidiano, bem como no desenvolvimento de posturas críticas. 

Para Almeida (2010) além de se preocupar com o aprendizado da matemática 

em si e de saber utilizá-la para resolução de problemas do cotidiano, é necessário que a 

educação matemática proporcione ao aluno oportunidades de uma atividade crítica em 

relação à matemática e suas aplicações no planejamento e organização de fenômenos 

sociais. 

Jacobini e Wodewotzki (2006) se interessam principalmente pela contribuição 

da Modelagem Matemática para o crescimento político do estudante. Para os autores, o 

professor pode vislumbrar outras oportunidades além do conteúdo matemático em 

atividades de Modelagem Matemática esclarecendo que: 

 

O professor, ao trabalhar com modelagem, pode 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. Dentre essas oportunidades, enfatizamos as de ações 

sociais e políticas possibilitadas pelo trabalho investigativo inerente à 

aplicação da modelagem, com a expectativa de que despontem, em 

todos os atores participantes, novos olhares, quer sobre a matemática e 

os fatos investigados, quer sobre a realidade social que se encontra ao 

seu redor. (JACOBINI e WODEWOTZKI, 2006, p. 73). 

 

Desenvolver atividades de Modelagem, segundo a Educação Matemática 

Crítica, implica, além dos aspectos já apontados, prestar atenção na sala de aula, na 

forma de conduzir as atividades oportunizando o exercício da democracia. Isso implica 

considerar a relevância da participação do aluno, inclusive nas decisões das ações na 

sala de aula para o desenvolvimento da Competência Crítica. 
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Skovsmose (2001) usa o termo Competência Crítica, enfatizando que os 

estudantes devem estar envolvidos no controle do processo educacional pelas seguintes 

razões: 

 

- Por razões de fato, uma vez que os estudantes, embora suas experiências 

sejam falhas, fragmentárias, etc., também tem uma experiência geral, que, no 

diálogo com o professor, permite-lhes identificar assuntos relevantes para o 

processo educacional; relevantes tanto em relação aos interesses imediatos 

dos estudantes em relação à perspectiva geral do processo educacional; 

-Por razões de princípio, o de que, se uma educação pretende desenvolver 

uma competência crítica, tal competência não pode ser imposta aos alunos, 

deve sim, ser desenvolvida com base na capacidade já existente 

(SKOVSMOSE, 2001, p. 18). 

  

  

A educação deve fazer parte dos processos de democratização: 

 

Se queremos desenvolver uma atitude democrática por meio da educação, a 

educação como relação social não deve conter aspectos fundamentalmente 

não-democráticos. É inaceitável que o professor (apenas) tenha um papel 

decisivo e prescritivo. Em vez disso, o processo educacional deve ser 

entendido como um diálogo. (SKOVSMOSE, 2001, p. 18) 

 

  Oportunizar o exercício da democracia em sala de aula aparece nas publicações 

com referências à “sala de aula crítica” (JACOBINI e WODEWOTZKI, 2006) e 

também à sala de aula como espaço democrático (ARAÚJO, 2009). 

O professor tem grande responsabilidade na maneira como será realizado o 

convite para discussões reflexivas e a orientação/mediação dos diálogos, possibilitando 

a instituição da “sala de aula crítica”, que segundo Jacobini e Wodewotzki (2006, p. 75) 

:   

 

[...] na "sala de aula crítica", ambos, professor e seus alunos, aceitam e 

assumem o papel de participantes na aprendizagem, através da criação de 

possibilidades múltiplas para a construção do conhecimento, de um lado por 

meio de atividades intelectuais relacionadas com investigações, consultas e 

críticas, e do outro lado, através de atitudes voltadas para a práxis social 

relacionadas com o diálogo constante, o envolvimento e a comunicação. 

 

A concepção de Araújo (2002, p. 39) sobre Modelagem Matemática também se 

relaciona com a Educação Matemática Crítica e com a democracia. A autora caracteriza 

a Modelagem Matemática: 
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como uma abordagem, por meio da matemática, de um problema não-

matemático da realidade, ou de uma situação não-matemática da 

realidade, escolhida pelos alunos reunidos em grupos, de tal forma que 

as questões da Educação Matemática Crítica embasem o 

desenvolvimento do trabalho. 

 

 

Enfatiza o fato de as questões da EMC embasarem o trabalho. Nesse sentido, são 

importantes os aspectos da crítica em si, do papel formatador da Matemática e da 

democracia. Na perspectiva da autora, os alunos têm a oportunidade de interagirem em 

grupos de trabalho fazendo da sala de aula um local de democracia, pluralidade de 

ideias e respeito: 

 

os estudantes são convidados a trabalhar em grupos. Nesse sentido, eles são 

incentivados a negociar, debater, ouvir o outro e respeitar suas ideias. Essa é 

uma forma de trabalhar questões políticas e democráticas na micro sociedade 

da sala de aula. (ARAÚJO, 2009, p. 59). 

 

 A autora também explicita que a Modelagem Matemática, da forma como ela a 

entende, contempla aspectos da Educação Matemática Crítica, pois, entre outras razões: 

 

Preocupo-me com uma formação política dos estudantes, de tal forma que 

eles atuem criticamente em nossa sociedade na qual a presença da 

matemática é forte. Procuro fazer da sala de aula um espaço democrático, 

dialógico, preocupada em orientar os estudantes a levarem essas atitudes 

para suas vidas na sociedade ( ARAÚJO, 2009, p. 59, grifos da autora). 

 

 

Sobre a importância do diálogo para a Educação Matemática Crítica, AlrØ e 

Skovsmose (2006, p. 142) se expressam:  

 

Consideramos que, se a aprendizagem deve apoiar o desenvolvimento da 

cidadania, então o diálogo deve ter um papel preponderante na sala de aula. [...] 

Ensino e aprendizagem dialógicos são importantes para a prática de sala de 

aula que apóia uma Educação Matemática para a democracia. (grifos dos 

autores) 

 

Na seção a seguir, faremos considerações acerca do diálogo e das discussões que 

podem ser estabelecidas em sala de aula.  
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1.3 Diálogos/Dialogicidade 

 

As conversas, discussões e diálogos entre os alunos e o professor foram ponto de 

partida e fatores centrais para a pesquisa que realizamos.  Skovsmose (2001, p. 17) 

chama a atenção para possibilidades de relações entre professor e alunos: 

 

Vários tipos de relação são possíveis, mas a EC enfatiza que um princípio 

importante é que os parceiros sejam iguais. Paulo Freire tem discutido a 

relação professor-alunos em conexão com o que chama de “pedagogia 

emancipadora”. 

 

Encontramos na obra de Paulo Freire um número expressivo de referências à 

importância do diálogo para a sociedade e, em especia,l nas relações estabelecidas nos 

contextos educacionais. 

Segundo Zitkoski (2010, p. 117, grifos do autor) a “proposta de uma educação 

humanista-libertadora em Freire tem no diálogo/dialogicidade uma das categorias 

centrais de um projeto pedagógico crítico, mas propositivo e esperançoso em relação a 

nosso futuro”. 

Em seu livro Pedagogia do Oprimido, Freire (1987) discute o antagonismo entre 

duas concepções de educação: a “bancária”, que serve à dominação, e a 

“problematizadora”, que serve à libertação. Discute também a negação ou afirmação da 

dialogicidade em cada uma delas.  

    

Enquanto a primeira, necessariamente, mantém a contradição educador-

educandos, a segunda realiza a superação. Para manter a contradição, a 

concepção bancária nega a dialogicidade como essência da educação e se faz 

antidialógica; para realizar a superação, a educação problematizadora- situação 

gnosiológica - afirma a dialogicidade e se faz dialógica. (FREIRE, 1987, p. 39) 

 

Para Freire (1987, p. 39), a superação da contradição entre educador e educandos 

se opera através do diálogo: 

 

É através deste que se opera a superação de que resulta um termo novo: não 

mais educador do educando do educador, mas educador-educando com 

educando-educador. 

Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto 

educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também 

educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e 

em que os “argumentos de autoridade” já não valem. 

 

 

Ainda na Pedagogia do Oprimido, Freire (1987) se debruça sobre a 

dialogicidade, caracterizando a teoria da ação dialógica como revolucionária-
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libertadora. Para o autor, o diálogo verdadeiro se funda no amor, humildade e fé nos 

homens e impulsiona o pensar crítico. Dessa forma, é possível olhar o mundo e ao 

mesmo tempo dizer o mundo no sentido de problematizar a condição do homem na 

sociedade e vislumbrar possibilidades de ação para transformá-la. 

Moreira (2010, p. 98) ao referir-se à criticidade na obra de Freire destaca: “O 

educador também deve refletir e aperfeiçoar permanentemente a prática educativa 

mediante um diálogo intenso e aberto com os educandos e uma análise crítica da própria 

realidade em favor da autonomia dos educandos e do próprio educador”. Para Freire 

(1987, p. 48, grifos do autor), a educação autêntica “não se faz de “A” para “B” ou de 

“A“ sobre “B”, mas de “A” com “B”, mediatizados pelo mundo”. 

Nessa mesma direção, Skovsmose (2001, p. 62) refere-se a uma epistemologia 

dialógica:  

Em uma epistemologia dialógica, o diálogo e a discussão vêm a 

desempenhar um papel crucial. A idéia principal é simples: meu 

conhecimento é inadequado, pode ser melhorado. Mas você está na 

mesma situação. Para melhorar nosso entendimento, movemo-nos na 

direção de mais conhecimento, dependemos um do outro. Não posso 

dizer a você qualquer verdade nem você pode me dizer nada. Mas, se 

interagirmos numa relação dialógica, seremos capazes de nos mover 

na direção de mais conhecimento. A condição para a obtenção de 

conhecimento não é que consigamos mais informações verdadeiras, 

mas que interajamos de maneira única, caracterizada como uma 

relação dialógica. 

 

 Os ambientes de aprendizagem devem oportunizar discussões e diálogos com 

estudantes e professores em condições de igualdade de participação. É necessário que o 

ambiente da sala de aula não seja engessado pelo que AlrØ e Skovsmose (2010) 

chamam de “Absolutismo Burocrático”. Para os autores, isso ocorre quando os erros 

dos alunos são tratados como absolutos e devem ser eliminados pelo professor. Assim, o 

que é certo ou errado é estabelecido sem que sejam explicitados os critérios que 

orientam tais decisões.  

 Um padrão de comunicação característico do Absolutismo Burocrático é o 

chamado “padrão sanduíche”, no qual qualquer coisa que o aluno fale fica entre duas 

coisas que o professor diz: o professor pergunta, o aluno responde e o professor avalia a 

resposta. O “padrão sanduiche” enfatiza a existência de uma autoridade em sala de aula 

em que o professor conhece as respostas para suas questões de antemão e espera que os 

alunos adivinhem o que ele tem em mente. (ALRØ; SKOVSMOSE, 2010) 

 Os autores defendem mudanças nesse padrão de comunicação com vistas ao 

trabalho em cenários para investigação e fazem diferentes caracterizações dos diálogos 
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que se configuram como comunicação típica desse ambiente.  Ao relacionar diálogo e 

aprendizagem, focalizam três aspectos: realizar uma investigação, correr riscos e 

promover a igualdade. Enfatizam que um diálogo é uma conversação de investigação na 

qual os participantes desejam descobrir algo. Sendo investigação, os participantes 

assumem a condução da atividade, são responsáveis pela forma como se desenrola e 

pelo que podem aprender com ela. Também é importante explorar as perspectivas dos 

participantes, vivenciando um processo colaborativo. Dialogar implica posicionar-se 

expressando o que pensa, não como uma verdade absoluta, mas como algo que pode ser 

examinado.  

 

Para que um professor participe de um diálogo em sala de aula, ele não pode 

ter respostas prontas para problemas conhecidos; ter curiosidade a respeito do 

que os alunos fariam e estar disposto a reconsiderar seus entendimentos e 

objetivos são requisitos para a participação do professor no diálogo. O maior 

ganho que o professor pode ter é que, ao observar, refletir e expressar sua visão 

de mundo em um processo cooperativo, ele pode mudar e vir a saber coisas de 

uma nova forma. Para os alunos, isso significa estarem prontos para abrir seu 

mundo a exploradores, entrarem em processos momentaneamente incertos e 

entenderem que não há respostas absolutas para suas questões. (ALRØ; 

SKOVSMOSE, 2010, p. 126-127) 

 

 Ao entrar em uma investigação livre de preconcepções, devemos estar 

preparados para os imprevistos. “Não encontramos padrões básicos em processos 

dialógicos. Eles são imprevisíveis e arriscados” (ALRØ; SKOVSMOSE, 2010, p. 128). 

Citando Stewart (1999, p. 56), os autores explicam: “O processo [de diálogo] envolve 

pessoas que pensam junto, portanto ele requer compromisso, foco, atenção e disposição 

para arriscar, expor suas próprias idéias à medida que você descreve e explica aquilo em 

que acredita”. “O importante é não remover o risco, mas estabelecer um ambiente de 

aprendizagem confortável e respeitoso e uma atmosfera de confiança mútua, nos quais 

se torna possível experimentar incertezas passageiras” (ALRØ; KRISTIANSEN, 1998, 

p. 170 citado por ALRØ; SKOVSMOSE, 2010, p. 129). 

 O princípio básico do diálogo é a igualdade e um participante não pode estar 

acima do outro. Por isso, é desafiante trazer o diálogo para a sala de aula, onde as 

posições de professor e aluno são tradicionalmente desiguais (ALRØ; SKOVSMOSE, 

2010). 

Participar de um diálogo é algo que não deve ser imposto a ninguém. Em sala 

de aula, isso significa que o professor pode convidar os alunos para um diálogo 
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investigativo, mas eles têm de aceitar o convite para que o diálogo aconteça 

(ALRØ; SKOVSMOSE, 2010, p. 132). 

 

 Essa participação dos diálogos deve ser realizada em igualdade e, para que 

possa ser promovida, a forma de contato entre as pessoas é importante. Citando Rogers 

(1962, 1994), os autores descrevem características para que uma pessoa favoreça a 

aprendizagem da outra: coerência, empatia e consideração. Ser coerente significa ser 

verdadeiro, genuíno. Ter empatia significa tentar entender a visão de mundo do outro 

como se fosse a sua própria. E ter consideração é ser capaz de aceitar e respeitar o outro, 

sem a intenção de mudá-lo (ALRØ; SKOVSMOSE, 2010). 

 Ao discorrer sobre a importância de oportunizar a participação e o diálogo nas 

práticas educativas, buscamos elucidar sobre um estilo de comunicação que, segundo 

Araújo (2002), é característico dos cenários para investigação. Buscamos também 

enfatizar a relação da dialogicidade com a crítica e, dessa forma, trazer subsídios para 

análise das posturas críticas dos estudantes nas atividades de Modelagem desenvolvidas 

segundo a Educação Matemática Crítica. Identificamos ainda a necessidade de trazer 

aspectos do uso de Tecnologias
4
 na Modelagem. Isso porque elas trazem muitas 

possibilidades de obtenção de informação e de trabalhos colaborativos, o que sem 

dúvida favorece as atividades que planejamos desenvolver. Discorreremos sobre isso a 

seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Nesse texto, os termos Tecnologias e Tecnologias Digitais serão usados como sinônimos. 
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1.4 Modelagem Matemática e Tecnologias Digitais  

 

Faremos a seguir algumas considerações sobre a utilização das Tecnologias 

Digitais nas atividades de Modelagem, temática abordada por autores como Franchi 

(2002 e 2007), Machado (2012), Nina (2005), Salandini (2011), Costa (2008), Araújo 

(2002), Silva (2010), Malheiros (2004), entre outros. Utilizaremos o termo Tecnologias 

Digitais no sentido geral, como sinônimo de Tecnologias da Informação e Comunicação 

– TIC, informática etc. 

No desenvolvimento de atividades de Modelagem Matemática, a utilização das 

Tecnologias Digitais foi surgindo naturalmente como apoio nas buscas, organização, 

tratamento e apresentação de dados para comunicação a distância entre os participantes, 

realização de textos colaborativos, entre outras formas de uso.  

Araujo (2002, p. 43-44) ao referir-se ao uso que os alunos fazem das 

Tecnologias em atividades de Modelagem, evidencia: 

 

[...] parece haver uma solicitação natural pelo uso de computadores e/ou 

calculadoras quando se está desenvolvendo algum trabalho de Modelagem 

Matemática, e essa naturalidade já era apontada no contexto externo à 

Educação Matemática. 

 

Aos poucos, as tecnologias foram sendo utilizadas de maneiras diversas ligadas 

à Modelagem. Malheiros e Franchi (2013, p. 179-180) ao referirem-se às conclusões da 

pesquisa de Malheiros (2004) sobre a produção de alunos em ambientes de Modelagem, 

destacam: 

 

Através dos exemplos de trabalhos discutidos é possível ver como, ao longo 

dos anos, as tecnologias vão, pouco a pouco, se incorporando aos trabalhos dos 

alunos: inicialmente as calculadoras gráficas, mais tarde os softwares (como o 

Excel, por exemplo) para esboços de gráficos, permitindo interpretações e 

comparação entre resultados experimentais e teoria, e, posteriormente, também 

a Internet como fonte de pesquisa e coleta inicial de dados para a Modelagem. 

 

Araújo (2002, p. 45) baseando-se em Blum e Niss (1991), aponta quatro 

aspectos de relevância para a utilização das Tecnologias Digitais em atividades de 

Modelagem Matemática.  
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1) a possibilidade de lidar com problemas mais complexos e dados mais 

realísticos;  

2) a possibilidade de melhor se concentrar nos processos de Modelagem 

devido ao alívio que as tecnologias proporcionam aos cálculos de rotina;  

3) a possibilidade de melhor compreender os problemas por meio de variação 

de parâmetros, estudos numéricos, algébricos e gráficos;  

4) a possibilidade de lidar com problemas que podem ser inacessíveis do 

ponto de vista teórico para uma dada idade, por meio de simulações 

numéricas ou gráficas. 

 

Com isso, a Modelagem foi ganhando novas possibilidades como evidencia 

Franchi (2007, p. 185-186):  

 

Muitas das dificuldades do processo de Modelagem ficaram superadas pela 

facilidade de coleta e tratamento de dados e pela manipulação das 

representações (matrizes, planilhas, gráficos ou equações) através da utilização 

de softwares e da Internet. O modelo pode ser construído com mais liberdade, 

sem o receio de que o tratamento matemático possa ser demasiadamente 

complicado, ou difícil de ser abordado naquela etapa de escolaridade. A 

utilização da Informática pode também facilitar a comunicação entre as pessoas 

envolvidas no processo de construção do modelo, possibilitando um constante 

diálogo em momentos não presenciais. 

 

Para a mesma direção apontam as conclusões da pesquisa de Diniz (2007) cujo 

objetivo era investigar como alunos do primeiro ano do curso de Ciências Biológicas da 

Universidade Estatual Paulista (UNESP), campus de Rio Claro/SP, utilizam as 

Tecnologias Digitais em atividades de Modelagem Matemática na disciplina 

Matemática Aplicada. O pesquisador concluiu que os alunos utilizaram a Internet para 

realizar parte das suas pesquisas com uma seleção, a priori, de sites identificados como 

confiáveis.  Utilizaram softwares gráficos para realizar simulações, possibilitando 

previsões, e também e-mail para realização de discussões entre os componentes do 

grupo e produção de um relatório escrito. 

A interação entre Internet e Modelagem já aparece nas publicações. Borba e 

Malheiros (2007) chamam atenção para possíveis transformações nas práticas de 

Modelagem pelo uso da Internet que, além de ser usada como fonte de dados, pode 

redirecionar ações na sala de aula por possibilitar verificar e interpretar resultados. 

Outro aspecto apontado por Borba e Penteado (2001) é a maior facilidade 

proporcionada pela Internet para a abordagem de problemas abertos propostos pelos 

alunos. Borba (2009) esclarece que a utilização da Internet em atividades de 

Modelagem aumentou as chances de os alunos investigarem problemas que de fato os 

interessam.  
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Estudos também apontam possibilidades de utilização da rede para trabalhos 

colaborativos em ambientes virtuais. Borba e Malheiros (2007) discutem o 

desenvolvimento de Projetos de Modelagem relativos a temas escolhidos pelos 

participantes, que eram professores em um curso de extensão, ministrado a distância, 

utilizando um ambiente virtual denominado Centro Virtual de Modelagem (CVM).  

Também Ferreira (2013) destaca a possibilidade de trabalhos de Modelagem 

serem desenvolvidos de forma colaborativa utilizando a web 2.0. Citando Coutinho e 

Junior (2007, p. 199), esclarece que 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”. Em sua pesquisa, Ferreira (2013) utiliza as Tecnologias Digitais 

como auxilio nas atividades de Modelagem Matemática para abordar, com alunos do 

ensino médio, o tema função na perspectiva da Educação Matemática Crítica. São 

utilizados recursos da Internet para busca de dados e para elaboração de textos 

colaborativos no Google Doc’s, assim como softwares para organização, tratamento e 

apresentação dos dados e resultados. Ferreira (2013) enfatiza a facilidade de obtenção 

de dados na Internet, o que possibilita a realização de pesquisas sobre temas atuais que, 

através de livros ou revistas impressas, seriam difíceis de serem realizadas. Destaca 

também as facilidades da Web 2.0 para armazenamento dos textos e dados obtidos ao 

longo das atividades de Modelagem e também para a sistematização das informações, 

trabalhos, discussões e conclusões dos alunos por meio da elaboração, de forma 

colaborativa e assíncrona, de um texto no Google Doc’s.  

 Os referenciais anteriormente abordados foram escolhidos por entendermos 

que dão suporte ao tipo de atividade que planejamos desenvolver. Nossa intenção era 

desenvolver atividades de Modelagem Matemática, a partir de temas escolhidos pelos 

alunos, de acordo com os objetivos da Educação Matemática Crítica. A concepção de 

Modelagem de Barbosa (2001) foi escolhida por caracterizar a Modelagem como um 

ambiente de aprendizagem com características de Cenários para investigação e com 

referência à realidade, o que está de acordo com a EMC. Abordamos relações entre a 

Modelagem e as Tecnologias Digitais por reconhecermos a sinergia existente entre as 

atividades de Modelagem e o uso de tecnologias. Era também nossa intensão utilizar 

esse tipo de recurso. Dedicamos também especial atenção aos diálogos por serem eles a 

forma de comunicação que consideramos apropriada para constituição dos cenários para 

investigação por serem imprescindíveis para as abordagens dos temas de forma crítica e 
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também porque através deles poderíamos identificar as posturas críticas dos alunos que 

buscávamos observar.  

 Explicitaremos a seguir a metodologia utilizada na pesquisa realizada.  
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CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA DA PEQUISA 
 

Neste capítulo, apresentamos e justificamos as opções metodológicas que 

fizemos no decorrer do desenvolvimento desta pesquisa.  

 

2.1 Problema e Objetivos da Pesquisa 

 

 As atuais práticas docentes nem sempre oportunizam o despertar da autonomia 

dos alunos, buscando na maioria das vezes caminhos mais confortáveis para seu 

cumprimento. É sabido que o sistema tradicional de ensino vigente não tem atraído o 

interesse dos estudantes, tampouco tem oportunizado discussões, debates e desafios que 

possibilitem seu desenvolvimento social, cultural e político para que possam atuar na 

sociedade em que vivem (SKOVSMOSE, 2001). 

 Frente a experiências vividas em sala de aula e buscando entender como o 

professor de Matemática pode contribuir para o desenvolvimento de posturas críticas 

nos alunos, surge nossa pesquisa com a seguinte questão de investigação: 

    

“Que contribuições uma proposta pedagógica orientada pela Modelagem 

Matemática pode trazer para o desenvolvimento de posturas críticas nos estudantes?” 

 

Caracterizamos contribuição tendo como base, caracterização semelhante feita 

por Ferreira (2013), que se baseou em Guérios (2005). Assim, entendemos 

“contribuições” como sendo quaisquer mudanças ocorridas em sala de aula, 

proporcionadas por atividades de Modelagem Matemática fundamentadas na Educação 

Matemática Crítica a partir de experiências vivenciadas pelas quais os alunos não 

passarão imunes.   

 Delineada nossa questão de investigação, optamos por: (1) aprofundar os estudos 

teóricos sobre Modelagem Matemática e Educação Matemática Crítica; (2) elaborar 

uma proposta pedagógica, através do desenvolvimento de atividades de Modelagem 

Matemática, fundamentada na Educação Matemática Crítica; (3) aplicar as atividades 



38 

 

em sala de aula, registrar o processo de desenvolvimento e analisar os resultados 

obtidos.  

 É nosso propósito identificar se, ou de que maneira, essas atividades podem 

favorecer o desenvolvimento de posturas críticas de estudantes do nono ano do Ensino 

Fundamental. Desse modo, o objetivo geral da pesquisa é: “Identificar as contribuições 

de uma proposta orientada pela Modelagem Matemática para o desenvolvimento de 

posturas críticas dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio 

Arquidiocesano de Ouro Branco-MG”.  

Nossos objetivos específicos são: 

 Identificar as contribuições da forma de condução das atividades de Modelagem 

Matemática para desenvolvimento de posturas críticas; 

 Identificar as contribuições de uma sala de aula democrática para o 

desenvolvimento de posturas críticas; 

 Identificar as contribuições dos diálogos nas atividades de Modelagem 

Matemática para o desenvolvimento de posturas críticas. 

 

Também é propósito da pesquisa gerar um produto educacional que reúna as 

atividades, reflexões e resultados de modo a subsidiar a prática de professores de 

Matemática, a formação dos futuros professores de Matemática e demais interessados. 

  

2.2 Metodologia de cunho qualitativo 

 

Nossa pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa. Tem o foco no processo 

vivenciado pelos sujeitos sendo os participantes fundamentais para a obtenção de 

respostas à pergunta, sob critérios de credibilidade, fornecendo informações que primam 

pelo significado dado às ações dos participantes. (BORBA e ARAÚJO, 2004).  

As ações para as quais buscamos dar significado referem-se às participações dos 

estudantes e do professor-pesquisador em atividades de Modelagem, desenvolvidas de 

acordo com a Educação Matemática Crítica. Acreditamos que a metodologia qualitativa 
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se alinhe à nossa questão e objetivos pelo fato de as atividades serem de caráter aberto, 

tendo especial importância o processo de desenvolvimento das mesmas. Também pelo 

fato de o processo de desenvolvimento não ter um roteiro estabelecido a priori, sendo 

decidido pelos participantes durante a realização. Os sujeitos atuaram em um ambiente 

de aprendizagem de caráter investigativo tendo autonomia para questionarem, 

indagarem, conjecturarem à sua maneira sobre as atividades que lhes foram propostas e 

utilizarem livremente os recursos tecnológicos para coletarem, organizarem, 

apresentarem e interagirem com os dados obtidos, discutindo com seus pares e fazendo 

suas interpretações. Essa postura participativa dos alunos é coerente com nossa visão 

sobre a Educação Matemática. Como afirmam Araújo e Borba (2004, p. 45): 

[...] 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. 

 

Bogdan e Biklen (1994, p. 47-51) apresentam cinco caracterizações para a 

pesquisa qualitativa:  

1.  Na investigação qualitativa, a fonte direta de dados é o ambiente natural, 

constituindo o investigador o instrumento principal; 2. A investigação 

qualitativa é descritiva; 3. Os investigadores qualitativos interessam-se mais 

pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos; 4. Os 

investigadores qualitativos tendem a analisar os dados de forma intuitiva; 5. 

O significado é de importância vital na abordagem qualitativa. 

 

Nossas atividades de Modelagem foram desenvolvidas no contexto da escola dos 

sujeitos da pesquisa. Buscaram a criação de ambientes de aprendizagem com 

características de Cenários para Investigação, orientadas pela Educação Matemática 

Crítica. Os dados foram coletados pelo professor-pesquisador, que era o professor de 

Matemática dos alunos participantes, a partir daquilo que foi desenvolvido naturalmente 

nas atividades propostas. O interesse do pesquisador não se limitou aos resultados finais 

obtidos, mas a todo o processo e a todas as manifestações dos participantes ao longo das 

atividades. Os sujeitos foram convidados a participar ativamente sendo agentes de todo 

o processo. Não foram estabelecidas hipóteses a priori sobre o que se esperava como 
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resultado da pesquisa, sendo que a análise dos dados foi feita a partir do observado, 

visando à descoberta e considerando as interpretações do pesquisador.  

 

2.3 Contexto e Participantes 

 

Entendemos que os sujeitos da pesquisa foram os alunos que aceitaram o convite 

para participar das atividades e o professor-pesquisador que as conduziu. Os sujeitos 

participaram das atividades em igualdade de condição, tendo sido oportunizadas 

discussões, debates e troca de ideias que fundamentaram os diálogos em sala de aula. O 

professor-pesquisador foi o responsável por conduzir as atividades, realizando 

intervenções, estando atento às oportunidades que apareceram e buscando estabelecer, 

através do diálogo, a sala de aula democrática.  

Os dados desta pesquisa foram coletados no ano de 2014, durante encontros 

propostos pelo professor-pesquisador aos alunos do nono ano do ensino fundamental do 

Colégio Arquidiocesano de Ouro Branco-MG.  

O Colégio Arquidiocesano contava com 1140 alunos, sendo 800 no período 

matutino e 340 no vespertino.  O professor-pesquisador atua na instituição há nove 

anos, lecionando a disciplina Matemática aos nonos anos do ensino fundamental e 

terceiros anos do ensino médio.  No colégio, havia dois nonos anos, sendo eles: 9º FA, 

com 29 alunos, sendo 13 meninos e 16 meninas, e 9º FX, com 25 alunos, sendo 12 

meninos e 13 meninas. As idades dos alunos variavam entre 14 e 16 anos. 

O Colégio Arquidiocesano, de Ouro Branco, pertence ao Sistema de Ensino 

Santa Maria, que faz parte da Arquidiocese de Belo Horizonte, tendo como entidade 

mantenedora a Pontifícia Universidade Católica de Minas (PUC Minas). O sistema é 

composto por dez unidades no Estado de Minas Gerais nas cidades de Belo Horizonte, 

Ouro Branco, Contagem, Betim e Nova Lima. A unidade matriz é localizada no bairro 

Floresta, em Belo Horizonte-MG, onde atuam a Direção Geral e os Coordenadores das 

disciplinas. Os materiais didáticos utilizado em todas as unidades são definidos pelos 

professores que se reúnem mensalmente para discutirem sobre as avaliações, 

desenvolvimento dos alunos e questões de interesse por área de atuação.  

Nessas instituições, o calendário letivo é organizado em três etapas, nas quais os 

professores aplicam suas avaliações e trabalhos, conforme seu planejamento 

pedagógico. Ao final das etapas letivas, os alunos realizam uma prova contendo todo o 
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programa estabelecido para a etapa. O professor deve cumprir integralmente o programa 

naquele período pré-estabelecido, pois será cobrado do aluno o conhecimento sobre 

todo o conteúdo. 

A pesquisa foi desenvolvida no ambiente de atuação do professor-pesquisador 

que, em função dos caminhos trilhados e seus objetivos, sempre buscou, no diálogo com 

os alunos, possibilidades de aproximação e maior interação em sala de aula. A 

investigação proporcionou para o professor-pesquisador um olhar diferenciado durante 

a condução das atividades, pois, através dos diálogos, buscou-se estabelecer as 

características da sala de aula democrática com o objetivo de desenvolver posturas 

críticas nos estudantes. 

Pelas características do Colégio Arquidiocesano, de Ouro Branco, entendemos 

que um dos maiores desafios enfrentados pelo professor-pesquisador foi convencer os 

envolvidos da importância e singularidade da proposta, uma vez que as atividades não 

seguiriam o extenso conteúdo programático da disciplina Matemática e que não seriam 

quantificadas através de pontuação. 

Foi proposto pelo professor-pesquisador à coordenação do colégio que uma 

parte das atividades pudesse ser desenvolvida durante as aulas e outra parte no contra 

turno. A proposta foi que os alunos pudessem ter cerca de quatro aulas regulares da 

disciplina Matemática voltadas para a realização do projeto, haja vista que o conteúdo 

programático estava adiantado e não prejudicaria seu cumprimento. Constava também 

da proposta original que teríamos dois encontros no contra turno das aulas regulares. 

Posteriormente, fomos orientados pela coordenação de que não seria possível a 

realização das atividades propostas durante o turno regular das aulas. As justificativas 

foram pelas possibilidades de reclamações dos pais em função da utilização de aulas 

fora do combinado no contrato anual, ou seja, sem cumprimento do conteúdo 

programático.  

Mediante o exposto, fomos levados a propor que as atividades fossem realizadas 

apenas no contra turno das aulas, não valendo pontos para a disciplina lecionada. 

 Nossos encontros foram realizados na parte da tarde, das 13 horas às 15 horas, e 

ocorreram no laboratório de Informática e na sala de aula reservada para estudos 

direcionados. Tanto a sala de Informática quanto a sala de estudos direcionados ficam 

afastados das salas de aula convencionais e isso nos possibilitou muita tranquilidade 

para realização das atividades no período da tarde, pois os alunos desse período são, em 

sua maioria, crianças da educação infantil. 
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 É importante esclarecer que o laboratório de informática conta com 20 

computadores conectados à internet, impressora e data show e a sala de estudos 

direcionados é composta de 45 cadeiras/carteiras para estudos.  

A proposta de realização das atividades foi feita para todos os alunos dos nonos 

anos, tendo sido esclarecido pelo professor-pesquisador que as atividades eram 

desvinculadas do currículo e que os alunos não eram obrigados a participar, pois não 

fazia parte dos programas estabelecidos pelo colégio. Essa orientação foi bem 

esclarecida, pois alguns alunos fizeram questão de enfatizar a necessidade de haver 

algum sistema de pontuação da atividade para a disciplina Matemática. 

 A escolha do nono ano do ensino fundamental para participar das atividades 

ocorreu em função de algumas características, a saber: (1) o professor-pesquisador ser o 

professor da turma, havendo maior aproximação entre as partes; (2) disponibilidade dos 

alunos; (3) Os alunos dos terceiros anos do ensino médio estarem focados na realização 

do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).  

 Realizados os esclarecimentos sobre o desenvolvimento das atividades, 

dezesseis alunos aceitaram o convite: 12 alunos do 9º FX, sendo 10 meninas e dois 

meninos e 4 meninos do 9º FA. Durante a realização das atividades, dois alunos saíram 

do projeto em função das orientações dos pais. Segundo esses alunos, seus pais 

disseram que era melhor ficarem em casa estudando à tarde, uma vez que no 

desenvolvimento das atividades não haveria aula de Matemática. 

 

2.4 A Pesquisa de campo 

 

 A pesquisa de campo foi realizada entre os meses de maio, junho, julho, agosto e 

setembro de 2014, com dois encontros semanais, realizados no colégio das 13 às 15 

horas. Em função do recesso ocorrido na escola durante a Copa do Mundo, tivemos que 

interromper as atividades no período de 12 de junho a 17 de julho de 2014. No total, 

realizamos 14 encontros. 

 Os alunos foram informados de que as atividades não faziam parte do programa 

escolar e que também não estariam concorrendo a nenhum tipo de pontuação. Com isso, 

participaram apenas os alunos que se interessaram realmente pela proposta. Percebemos 

que durante os encontros o número de alunos presentes sofria pouca variação, o que foi 

entendido por nós como um indício de que realmente estavam focados nas atividades. 
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 O maior número de alunos interessados pertencia ao 9º FX, turma de menor 

desempenho quantitativo durante o ano letivo e de maiores problemas de indisciplina na 

escola. Entretanto, quando o professor-pesquisador realizou o convite para a turma, 

foram os que mais questionaram sobre o desenvolvimento das atividades, as 

possibilidades de aprendizagem dos conteúdos matemáticos e sobre a utilização dos 

computadores.  

 Apesar de existir um amplo laboratório de informática no colégio, poucos 

professores o utilizam e as aulas realizadas com os recursos tecnológicos, normalmente 

são para consultas em sites através da internet. Os 20 computadores foram adquiridos 

pelo colégio em novembro de 2013, juntamente com o data-show e a impressora. Os 

computadores são conectados em rede, sendo a impressão e a comunicação 

compartilhadas entre eles.   

 

2.5 Procedimentos de coleta e registro de dados 

 

 Para a coleta de dados, utilizamos o caderno de campo do professor-pesquisador, 

a observação participante, as gravações em áudio dos encontros e em vídeos das 

apresentações (plenárias) e os trabalhos escritos pelos alunos no Google Docs. 

 

2.5.1 Caderno de campo 

 

 Esse instrumento de coleta de dados foi utilizado pelo pesquisador que 

sintetizava todos os encontros logo após o término de cada um. Essa estratégia de 

anotações ao final de cada encontro possibilitou ao professor-pesquisador registrar os 

detalhes gravados ou memorizados das falas e discussões que aconteceram durante os 

encontros. 

 Segundo Bogdan e Biklen (1994), o caderno de campo se configura como um 

material descritivo que relata a parte mais subjetiva das etapas de uma pesquisa 

qualitativa que adota a observação participante, principalmente na ênfase especulativa 

proporcionada pelo desenvolvimento dessas primeiras impressões. 
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 Nesta pesquisa, as anotações de campo formaram um material significativo para 

registro das primeiras impressões sobre o desenvolvimento das atividades e 

apresentaram-se também como material indispensável a respeito dos encontros de 

exploração e pesquisas na internet, em que as falas dos sujeitos eram reduzidas por 

estarem utilizando os computadores e as gravações em áudio ficavam muito tempo sem 

captar nenhum som e, já que apenas as plenárias foram gravadas em vídeo, as anotações 

de campo foram instrumentos imprescindíveis para o registro de dados. 

 

2.5.2 Gravação em áudio 

 

 Dadas às características da pesquisa, discussões em grupos, plenárias, diálogos 

entre os alunos e também com o professor-pesquisador, optamos por gravar os 

encontros buscando recuperar dados não perceptíveis durante a realização das 

atividades. Entendemos que as gravações em áudio representaram um bom recurso de 

coleta de dados da pesquisa em função das características das atividades.  

 

2.5.3 Gravação em vídeo 

 

 Utilizamos as gravações em vídeo durante as plenárias para apresentações dos 

trabalhos, nas quais os sujeitos apresentavam e defendiam suas ideias, discutindo com 

os participantes os assuntos pertinentes. Esse procedimento de coleta de dados 

possibilitou a revisão dos diálogos, dos gestos, dos momentos de discussões, bem como 

oportunizou análises para identificarmos indícios de possíveis posturas críticas nas falas 

dos alunos. 

 Powell et al (2004) destacam a importância do uso de vídeo em pesquisas em 

Educação Matemática, principalmente pela sua capacidade de captar sons e imagens 

simultaneamente, permitindo aos pesquisadores reexaminarem de uma forma mais 

sistemática os dados.  

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”. 
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Percebemos que durante as plenárias os alunos ficaram um pouco incomodados 

por saberem que as discussões estavam sendo gravadas e, para evitar tais desconfortos, 

o professor-pesquisador procurava chegar meia hora antes dos encontros para buscar o 

melhor posicionamento da câmera para que os alunos não se incomodassem com a 

filmagem (muito embora esse procedimento tenha sido autorizado por eles e por seus 

responsáveis).   

 

2.5.4 Observações 

 

 Nesta pesquisa, o professor-pesquisador atuou como observador participante, 

buscando analisar sistematicamente os detalhes presentes no ambiente de aprendizagem 

proposto. O olhar do professor-pesquisador estava voltado para cada detalhe dos 

acontecimentos durante o desenvolvimento dos encontros. É sabido que nosso objetivo 

de pesquisa trás um caráter muito específico que nos leva a buscar identificar indícios 

de posturas críticas dos alunos, por isso as falas, argumentações e indagações dos alunos 

foram cuidadosamente observadas e registradas.  

Os sujeitos da pesquisa são alunos do professor-pesquisador há 

aproximadamente dois anos e, através das observações durante o desenvolvimento das 

atividades propostas, foi possível identificar mudanças nas posturas de alguns dos 

participantes, o que caracteriza contribuições da proposta.  Esse instrumento de coleta 

de dados nos possibilitou o despertar de um olhar mais sistemático e voltado para nosso 

objetivo de estudo.  

 

2.5.5 Trabalhos Escritos 

 

Durante a pesquisa, os alunos participantes realizaram atividades para as quais  

se organizavam em grupos com interesses semelhantes. Foram elaborados textos 

coletivos através da ferramenta Google Doc, que é uma ferramenta que funciona através 

da internet, como um HD virtual que possibilita a criação e o compartilhamento de 

trabalhos on-line. Através desse recurso, os alunos colaboravam postando textos de 

interesse, suas falas e conclusões sobre os assuntos estudados. Por ser uma ferramenta 
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on-line, possibilitou que os alunos pudessem continuar envolvidos com o projeto 

mesmo estando fora da escola.  

Os textos criados de forma colaborativa foram utilizados pelos grupos para 

chegarem às suas conclusões sobre os assuntos, bem como para organizarem suas 

apresentações para as plenárias. 

  Durante as plenárias, os alunos foram estimulados pelo professor-pesquisador a 

realizarem questionamentos e discussões sobre os dados apresentados e, em alguns 

momentos, esses dados eram registrados em gráficos e tabelas para serem utilizados 

posteriormente. 

 Entendemos que os procedimentos de coleta dados, em especial as gravações em 

áudio e vídeo, nos possibilitaram maior tranquilidade para atuarmos no 

desenvolvimento das atividades como participante e não apenas como alguém com a 

postura de pesquisador. Tínhamos conhecimento de que tudo estava sendo registrado e 

que posteriormente poderíamos recuperar esses dados e realizar as transcrições.  

 

2.6 Descrição e Análise dos dados 

 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa é descritiva, com 

especial interesse pelo processo de desenvolvimento. Assim, nossa opção foi por 

descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas, inserindo na descrição os dados 

obtidos pelas diferentes fontes utilizadas. A descrição é feita considerando quatro etapas 

desenvolvidas nas atividades, que são: proposta inicial para trabalhos a partir de temas, 

trabalho com o tema copa do mundo, trabalho com reportagens sugeridas pelo 

professor, e trabalho com o tema habitação em Ouro Branco. 

Ainda de acordo com Bogdan e Biklen (1994), os investigadores qualitativos 

tendem a analisar os dados de forma indutiva. Assim, optamos por examinar 

cuidadosamente os dados, procurando identificar aspectos que se mostraram relevantes 

para identificarmos as contribuições de nossa proposta para o desenvolvimento das 

posturas críticas dos estudantes, de acordo com os objetivos da pesquisa. Esses pontos 

identificados foram observados e contribuíram para interpretações dos resultados na 

análise, feita levando em conta os referenciais teóricos utilizados. Foram eles: a forma 
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de condução das atividades, a sala de aula democrática e os diálogos, e sua contribuição 

para o desenvolvimento das posturas críticas.  

Tendo descrito os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa, 

apresentaremos a seguir a descrição das atividades realizadas, bem como a análise dos 

dados obtidos.  
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CAPÍTULO 3 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E ANÁLISE DOS 

DADOS 
 

Neste capítulo, apresentamos simultaneamente a descrição das atividades e a 

análise dos dados da pesquisa. 

Utilizamos o termo “atividades de Modelagem” para nos referirmos às ações 

realizadas no ambiente de aprendizagem que construímos. Na sua origem, a palavra 

atividade vem de “ativo” que remete a “algo feito”. Usamos no sentido de dizer sobre 

aquilo que fizemos, realizamos. Propusemos inicialmente aos alunos a escolha de um 

tema de interesse deles, sobre o qual intencionávamos fazer investigações, 

problematizar. Havia um planejamento inicial de como desenvolver, porém, como é 

inerente à Modelagem desenvolvida a partir de temas, não há como prever exatamente 

cada ação, sobretudo quando se busca dar voz aos participantes, inclusive para tomada 

de decisões. Dessa forma, não entendemos atividade como algo desenvolvido segundo 

um roteiro fixo, pré-estabelecido. 

Julgamos importante dar aos participantes a oportunidade de decidir o que seria 

estudado, estabelecendo o diálogo entre professor e alunos. A esse ambiente 

educacional onde, por meio do diálogo se busca a superação da contradição entre 

educador e educandos, onde todos têm espaço para expor suas ideias, emitir opiniões, 

onde se ouve o outro com abertura e respeito, onde se dialoga, se acolhem iniciativas e 

onde as decisões são tomadas conjuntamente, chamamos de “sala de aula democrática”.  

Na condição de professor, buscamos estabelecer a sala de aula democrática nas 

atividades de Modelagem. Buscamos também o desenvolvimento de posturas críticas 

nos estudantes. 

Não tendo a obrigação de seguir um roteiro fixo, estabelecido a priori, nosso 

caminho foi sendo construído. Apresentamos a seguir uma breve descrição desse 

caminho, para dar ao leitor uma visão geral do que foi desenvolvido. Mais adiante, 

ainda neste capítulo, cada etapa será minunciosamente descrita e analisada. 

Propusemos que os alunos, reunidos em grupos, escolhessem temas de seu 

interesse e realizassem uma pesquisa inicial sobre eles. Os resultados dessa pesquisa 

foram apresentados aos demais colegas, os participantes defenderam seus pontos de 
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vista e, por meio de votação, escolhemos um tema único para ser estudado: “Copa de 

Mundo no Brasil em 2014”.  

Posteriormente todos realizaram uma pesquisa exploratória sobre o tema, 

utilizando a Internet. Havia três interesses distintos, que foram abordados por três 

grupos de alunos: os gastos com a Copa, os pontos positivos e negativos da realização 

da Copa no Brasil e as manifestações populares que estavam acontecendo no Brasil por 

conta da Copa. Os trabalhos dos diferentes grupos foram apresentados e discutidos com 

a sala toda. Optamos por nos aprofundarmos em um deles: os gastos com a Copa.  

A internet foi novamente fonte inicial para a pesquisa exploratória. Porém a 

utilizamos de outra forma. Na etapa anterior percebemos que os alunos tinham feito 

leituras superficiais, o que não favoreceu a crítica. Para essa etapa seguinte propusemos 

algumas leituras de reportagens que abordavam os gastos com a Copa. Estas 

reportagens foram escolhidas por nós visando possibilitar um aprofundamento no 

assunto, dando origem a discussões que poderiam ser mais ricas em termos de 

posicionamentos pessoais e compreensão sobre o tema, o que de fato aconteceu. 

Ao dialogarmos com os alunos a respeito dos gastos com os estádios, foram 

surgindo questionamentos sobre outras possibilidades de usar recursos do governo em 

áreas que os alunos julgavam importantes tais como: saúde, educação e habitação. 

Percebendo o interesse dos alunos e o envolvimento demonstrado com as questões 

sociais, vimos a possibilidade de trazer as discussões, que estávamos realizando no 

contexto do país, para algo mais próximo dos alunos e propusemos que eles pensassem 

sobre o que poderia ser feito na cidade de Ouro Branco com o dinheiro gasto nos 

estádios. Os alunos ficaram muito envolvidos, dialogaram e decidiram descobrir 

quantas casas populares poderiam construir em um determinado bairro e esse foi o 

problema que buscamos resolver. 

A seguir apresentamos e analisamos as atividades, seguindo a ordem cronológica 

de desenvolvimento das mesmas e considerando quatro etapas: proposta inicial para 

trabalho a partir de temas, o tema copa do mundo, trabalho com reportagens sugeridas 

pelo professor e o tema habitação em Ouro Branco. Nossas interpretações são feitas 

com base nos referenciais teóricos escolhidos, ou seja, as relações da Modelagem 

Matemática com a Educação Matemática Crítica, com as tecnologias digitais e com os 

diálogos. Consideramos também na análise três aspectos que percebemos como 

significativos para o desenvolvimento das posturas críticas dos estudantes: a forma de 

condução das atividades de Modelagem, a sala de aula democrática e os diálogos.  
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É importante deixar claro o que entendemos nesta pesquisa como manifestações 

de posturas críticas dos estudantes. No dizer de Skovsmose (1994, p.21) “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”. Esse entendimento está em 

consonância com a visão de Freire sobre criticidade como “a capacidade do educando e 

do educador refletirem criticamente a realidade na qual estão inseridos, possibilitando a 

constatação, o conhecimento e a intervenção para transformá-la” (MOREIRA, 2010, 

p.97). Entendemos como manifestações de posturas críticas ações dos estudantes que 

contribuem para a criticidade, ou seja, ações que envolvem: busca de informações 

objetivas e confiáveis, exame de fatos evitando rótulos, dúvidas, questionamentos, 

reflexões, problematizações, argumentações, posicionamentos, respeito e autonomia. 

Que envolvem também enxergar os acontecimentos à sua volta com discernimento para 

dar suas próprias interpretações e propor soluções aos problemas enfrentados.  

 

 

 

Etapa 1 – Proposta Inicial: Trabalhos a partir de temas  

 

Inicialmente esclarecemos aos alunos sobre nossa proposta de desenvolver um 

projeto no qual estudaríamos um tema escolhido por eles. Explicamos que, mesmo 

sendo o professor-pesquisador o professor de Matemática deles, não seria necessário  

que nosso estudo envolvesse os conteúdos programados para a disciplina Matemática e 

estudados no turno matutino. Com o aceite dos alunos, passamos a questioná-los sobre 

que assuntos eles teriam o desejo de conhecer, investigar, saber mais.  

Para condução das atividades tivemos como referência alguns passos descritos 

por Burak (2010). Nossa proposta era aberta. Pretendíamos estudar temas escolhidos 

pelos alunos e conduzir as atividades de acordo com as escolhas e decisões tomadas em 

conjunto com o grupo. Dessa forma não tivemos a intenção de determinar a priori todos 

os passos a serem seguidos. Entretanto, para apoio inicial nos guiamos por  etapas 

propostas que, segundo  Burak (2010), podem orientar o professor na condução de 

atividades de Modelagem Matemática em sala de aula: 

 

a) Escolha do tema: o professor incentiva e oferece oportunidade para 

escolha de um tema que faça parte do convívio dos alunos; 

b) Pesquisa exploratória: permite aos alunos realizarem a coleta de dados que 

julguem interessantes ao tema pesquisado; 

c) Levantamento dos problemas: elaboração e estruturação dos problemas, 

mediante os dados levantados; 
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d) Resolução dos problemas: através dos conteúdos matemáticos, os 

problemas são resolvidos; 

e) Análise critica: permite aos alunos o desenvolvimento de sua criatividade, 

reflexão, coerência e realizar a adequação dos resultados com a realidade. 

BURAK (2010, p.19-24 ). 

 

Logo após a pergunta, realizada pelo professor-pesquisador, os alunos não 

ficaram quietos, logo foram falando sobre vários assuntos. Entretanto, mesmo 

escolhendo os assuntos, os alunos achavam que tinham que relacionar com conteúdos 

de Matemática. Isso pode ser percebido na transcrição abaixo:  

Rodrigo: Acho que poderíamos falar sobre regra de três ou equação do 

segundo grau, eu gostei muito dessa matéria. Kysla: podemos falar sobre o 

governo de Ouro Branco, essa prefeita não está fazendo nada para a cidade. 

Marcos: Vamos falar sobre futebol, esses jogadores estão ganhando muito 

dinheiro. Kysla: eu prefiro falar sobre a grana que os cantores ganham. 

Rodrigo: Gente, temos que falar algo que tenha matemática, por exemplo, na 

conta de água tem alguns gráficos e valores. (TRANSCRIÇÃO DAS 

GRAVAÇÕES, Professor-pesquisador) 

 

Essa primeira postura dos alunos em escolherem assuntos relacionados à 

Matemática pode ser justificada pelo extenso conteúdo programático que é seguido no 

Colégio Arquidiocesano, dificultando a adoção de metodologias alternativas ao 

chamado ensino tradicional. Outro indício das marcas do ensino tradicional foi à 

ausência em três encontros de uma aluna da turma 9º FX. Ao ser questionada sobre por 

que tinha faltado aos encontros, respondeu que sua mãe havia impedido que fosse, pois 

durante os encontros não seria dada nenhuma aula de Matemática e que o professor não 

iria trabalhar com as matérias do nono ano. Posturas como estas apontam para a rigidez 

e mecanização dos sistemas de ensino ditos tradicionais.   

Com a mediação do professor-pesquisador, os alunos foram vendo outras 

possibilidades de temas, que não os puramente matemáticos. Houve interesse e boa 

participação nessa etapa inicial. É possível que as conversas sobre assuntos diversos, 

que o professor habitualmente tinha com os alunos no início das aulas de Matemática, 

tenham contribuído para que os participantes ficassem a vontade para dialogar. O 

professor favorecendo o diálogo deixa de ser meramente aquele que ensina e passa a 

participar juntamente com os alunos do processo, onde todos crescem. (FREIRE, 1987) 

 Em continuidade, solicitamos aos alunos que se organizassem em grupos sem 

especificar o número de grupos ou de alunos por grupo, para que pudéssemos chegar a 

um assunto a ser estudado. 
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 O objetivo do professor nesse momento era orientar a condução das atividades 

em direção a um único tema a ser estudado pelo conjunto dos participantes. Por ser 

aquela a primeira experiência do professor em atividades com essa característica e pela 

necessidade de atendimento diferenciado aos vários grupos simultaneamente, a escolha 

de um tema único poderia facilitar. 

 

Abordar um tema único pode facilitar o desenvolvimento das primeiras 

iniciativas de trabalho com modelagem. O trabalho simultâneo com vários 

temas requer atendimento diferenciado aos vários grupos e o professor pouco 

experiente pode sentir alguma dificuldade em coordenar isso. (FRANCHI E 

GAZZETTA, 2007, p. 1223). 

  

Segundo as autoras através da escolha por apenas um tema, podem ser 

formulados problemas gerais ou específicos e cada grupo formado pode trabalhar de 

forma independente. 

Durante as discussões o professor-pesquisador passava pelos grupos instigando 

os alunos a pensarem nas possibilidades de assuntos que poderiam discutir, sem induzir 

ou conduzir para algum assunto de preferência, ou seja, deixando os alunos serem 

agentes do processo e decidirem à sua maneira. O professor desempenhava a função de 

mediador. Como esclarece Skovsmose (2000), os alunos após o aceite do convite 

assumem a posição de agentes do processo, se envolvendo nas questões propostas pelo 

professor, que deverá assumir a postura de mediador para as questões que surgirão. 

Ao solicitar que os alunos falassem sobre os assuntos que gostariam de estudar, 

percebemos que as intervenções do professor-pesquisador começaram a surtir efeito, 

pois os alunos passaram a apresentar assuntos que poderiam ser abordados por meio da 

Modelagem Matemática, orientada pela Educação Matemática Crítica.   

Rodrigo: Eu quero falar sobre a água. Marcos: velho, vamos falar sobre a 

serra de Ouro Branco. Juliana Dias: Seria muito legal se falarmos sobre o 

cinema. Kysla: Gente, podemos falar sobre o parque ecológico que estão 

querendo construir na serra de Ouro Branco. Igor: eu acho que o melhor 

assunto pra falar é a copa do mundo que será no nosso país esse ano, olhe o 

quanto de dinheiro vai rolar. (TRANSCRIÇÃO DAS GRAVAÇÕES, 

Professor-pesquisador ) 

 

Pedimos que os alunos fossem se organizando em grupos e por temas de 

preferência, para que pudessem discutir sobre o que efetivamente poderiam estudar 

dentro de cada tema. Eles se dividiram em três grupos de interesse. Dois alunos que 

estavam inicialmente em um grupo, ao perceberem que o assunto não interessava, 
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migraram para outros grupos.   O processo de formação dos grupos se deu de forma 

livre e democrática, não tendo o professor-pesquisador interferido nas decisões dos 

alunos. 

Entendemos, em conformidade com Araújo (2009), que os alunos devem 

participar das decisões nas atividades propostas e, uma das possibilidades dessa 

participação é a escolha de temas livres de sua preferência, onde podem ser abordados 

problemas da realidade. 

 

Enfatizo a importância de que os alunos trabalhem em grupos ao abordarem 

problemas não-matemáticos da realidade, escolhidos por eles, e que as 

questões levantadas pela EMC orientem o desenvolvimento do projeto de 

modelagem matemática. (ARAÚJO, 2009, p.55) 

 

Para a autora, a Modelagem Matemática, orientada pela EMC, pode promover a 

participação crítica dos estudantes na sociedade, através de discussões de questões 

políticas, econômicas e ambientais. 

Dando prosseguimento às atividades, após as negociações entre os componentes 

dos grupos, buscando a delimitação dos temas propostos, o professor-pesquisador 

passou a anotar no quadro os assuntos de interesse, conforme a tabela a seguir.  

 

Grupos Temas 

 

Grupo 1 (cinco alunos) 

Serra de Ouro Branco: Esses alunos estavam 

interessados em discutir sobre a construção do 

parque ecológico na serra de Ouro Branco 

(Preservação do Meio Ambiente, Economia da 

cidade, História, influência da Serra para cidade). 

Grupo 2 (seis alunos) Cinema: Esses alunos se mostraram interessados 

em discutir sobre dados numéricos relacionados ao 

cinema. 

 

Grupo 3 (cinco alunos) 

Copa do Mundo 2014: Os participantes se 

mostraram interessados em discutir sobre vários 

aspectos relacionados a copa no Brasil (gastos, 

manifestações, salários dos jogadores e realidade a 

econômica do pais). 

Tabela 2 – Temas escolhidos pelos grupos - Fonte: Banco de dados do professor-pesquisador 
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 Com a delimitação dos temas, passamos à pesquisa exploratória, conforme 

Burak (2010). Pedimos que os alunos pesquisassem no laboratório de informática sobre 

seus assuntos e organizassem uma proposta para apresentação aos demais. 

 Durante as pesquisas os alunos mencionaram que o laboratório de informática 

era utilizado normalmente para apresentação de trabalhos, e que poderia ser melhor 

explorado para outras possibilidades de aula.  

 

Rodrigo: Pô, é a primeira vez que vejo todos os computadores da escola 

funcionando. Vitor: Eles são todos novos e nós nunca utilizamos nas aulas 

normais. Professor: Como assim aulas normais Vitor? Vitor: Durante as aulas 

de história, Geografia, Português e outras. Nós só utilizamos os 

computadores para apresentação de trabalhos. Agora sim nós estamos usando 

de verdade os computadores do colégio. (TRANSCRIÇÃO DAS 

GRAVAÇÕES, Professor-pesquisador 1) 

  

  Nosso objetivo era que todos se inteirassem sobre os assuntos que estavam 

sendo pesquisados. Percebemos muita dificuldade nos alunos em pesquisarem dados na 

internet. Eles não tinham o hábito de realizar buscas através de palavras-chave. Isso 

ficou evidenciado na fala de um dos alunos dizendo que ao procurar um assunto, 

aparecia muita coisa que não interessava. (NOTA DE CAMPO, Professor-pesquisador). 

Eles foram então orientados sobre como fazer as buscas.  

 Pedimos aos alunos que se organizassem para realizarem uma apresentação aos 

demais colegas e que procurassem estar preparados para indagações, sugestões e críticas 

que poderiam surgir. 

 As apresentações foram gravadas em áudio, os alunos explicaram  por que seria 

interessante estudar cada assunto, mostraram pontos positivos e negativos, como, por 

exemplo, as argumentações do grupo 1- Serra de Ouro Branco. 

 

Fernanda: Nós pensamos em falar sobre a Serra de Ouro Branco, porque é 

um patrimônio importante da cidade e todos nós gostamos muita dela. Não 

queremos que desmatem ou queimem a serra como acontece durante as festas 

no mês de agosto. Juliana: Além do mais, poderemos também estudar sobre 

as verdadeiras pretensões do governo em construir esse parque ecológico na 

serra, porque com certeza tem interesse político nisso. (TRANSCRIÇOES 

DAS APRESENTAÇÕES, Professor-pesquisador ) 

 

Na fala dessas alunas conseguimos perceber como o enfoque inicial no conteúdo 

estava se transformando em interesses e preocupações de cunho social e político, como 

era nosso objetivo de acordo com a EMC. Nas palavras de Skovsmose (2001, p. 13), 

ouvindo, as atividades devem oportunizar discussões relevantes aos estudantes: 
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Essas atividades, além de aumentarem a motivação dos estudantes, podem 

favorecer o aprendizado de determinado conteúdo, mas primariamente deve 

oportunizar a discussão sobre temas que tenham implicações relevantes. 

(SKOVSMOSE, 2001, p. 13) 

 

Durante as apresentações os alunos não utilizaram nenhum recurso tecnológico, 

apenas falaram sobre suas concepções, defendendo os seus temas de preferência. O 

professor-pesquisador fez intervenções durante as apresentações, orientando  os alunos 

a ouvirem as demais apresentações com atenção e respeito. Isso atende ao objetivo de 

viabilizar a sala de aula democrática. Desenvolver uma atividade segundo os objetivos 

da EMC implica, entre outros aspectos, exercer a democracia em sala de aula. Isso tem 

relação com as escolhas feitas, com as oportunidades de participação e com o respeito. 

(ARAÚJO, 2009) 

 Orientamos os alunos a escolherem um tema para a pesquisa tendo como base as 

apresentações das ideias dos colegas. Para isso criamos um processo de votação 

individual e sigiloso, onde cada aluno deveria colocar em um papel o assunto de sua 

preferência para estudo. Pensamos que, através da votação individual os alunos 

poderiam ficar à vontade para escolherem o tema do grupo ao qual pertencem ou de 

outro qualquer.  Percebemos que esse processo fez com que os alunos se envolvessem 

democraticamente nas etapas do projeto. 

Igor: Gente, votem no tema Copa do Mundo, por favor. Eu acho que vai ser a 

melhor escolha. Fernanda: Igor, presta atenção velho, cada um escolhe o 

assunto que quiser, por isso que a votação é secreta. Ninguém precisa saber 

em quem o outro vai votar. Kysla: Isso mesmo Fê, esses meninos têm que 

respeitar as escolhas dos outros, nem porque eu quero o assunto tal, eu devo 

impor pra pessoa votar. (TRANSCRIÇÕES DAS GRAVAÇÕES EM 

ÁUDIO, Professor-pesquisador) 

 

Após a apuração dos votos o tema escolhido foi Copa do Mundo de 2014, com 

oito votos. O tema Serra de Ouro Branco obteve quatro votos e também com quatro 

votos ficou o assunto Cinema. Os alunos aceitaram o resultado e iniciaram os estudos 

sobre o tema escolhido. 
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Etapa 2 – Trabalho com o tema Copa do Mundo de 2014. 

 

 Com a escolha do tema Copa do Mundo propusemos aos alunos que retomassem 

as pesquisas no laboratório de informática, agora com apenas um tema para exploração, 

sem delinearmos um assunto específico para as buscas dentro do tema escolhido.  

 O professor-pesquisador vislumbrava, a partir do tema escolhido, a possibilidade 

do desenvolvimento de atividades de acordo com a Educação Matemática Crítica. 

 Foi possível perceber mudanças na postura dos alunos em relação às buscas 

realizadas com o auxílio da internet. Eles já não falavam apenas em conteúdos 

matemáticos. Percebemos que os alunos estavam com olhar mais voltado aos objetivos 

da atividade, aos temas pesquisados e estavam curiosos. Identificamos  posturas 

questionadoras, como exemplifica a fala de um deles que dizia existir muita coisa que 

poderia ser falada sobre a copa do mundo, entretanto, para ele havia algo por trás das 

manifestações que estavam ocorrendo (NOTA DE CAMPO, Professor-pesquisador).  

Essa postura demostrada pelo aluno vai ao encontro da visão de Jacobini e 

Wodewotzki (2006, p.5) sobre a Educação Matemática:  

O papel da 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.  

Após as pesquisas exploratórias sobre o tema a ser estudado e objetivando  

discussões mais objetivas sobre a copa do mundo, pedimos aos alunos que 

pesquisassem na Internet assuntos relacionados à Copa do Mundo que gostariam de 

conhecer e discutir. 

Os alunos apresentaram as seguintes propostas: 

 

Grupos Assuntos 

Grupo 4 Manifestações e repercussões da copa do mundo 2014. 

Grupo 5 Gastos com a copa do mundo 2014. 

Grupo 6 Pontos Positivos e negativos da copa do mundo 2014. 

Tabela 3 – Grupos formados sobre o tema Copa do Mundo 2014. 

Fonte: Banco de Dados do Professor-pesquisador 
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 Com a nova formação de grupos foi proposto aos alunos que criassem um texto 

colaborativo usando a ferramenta virtual Google Doc’s, para que pudessem inserir 

textos e dados relacionados aos seus assuntos, bem como, suas impressões e conclusões 

sobre o que foi pesquisado.  

 Nosso objetivo com a utilização da ferramenta Google Doc’s era oferecer aos 

alunos a possibilidade de realizarem um texto colaborativo, de forma que todos 

pudessem dar suas contribuições sobre o tema, inclusive fora dos momentos dos 

encontros presenciais. Através da ferramenta os alunos poderiam editar os textos de 

forma compartilhada, usando seus computadores residenciais:   

 

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. (COUTINHO E JUNIOR, 2007, p. 199, apud FERREIRA, 2013) 

 

Ferreira (2013) esclarece que a utilização da Web 2.0 se destaca pela facilidade 

na publicação e rapidez no armazenamento de textos e ficheiros, sendo um ambiente 

social e acessível a todos, onde os participantes podem selecionar e controlar as 

informações de acordo com suas necessidades e interesses. 

Para realização do trabalho com os temas e confecção do texto colaborativo os 

alunos tiveram dificuldade com a busca de informações. Copiavam textos da internet 

sem se preocuparem com a relevância das informações ou suas fontes. Orientamos que 

nem sempre podemos confiar no que encontramos na Internet, sendo necessário 

verificar as fontes e ter um olhar mais crítico sobre o que estamos lendo. Orientamos 

também que eles seriam questionados sobre o que apresentariam e que deveriam se 

preparar para isso. Os textos criados praticamente reproduziram textos consultados. 

Havia posicionamentos críticos, porém poucas falas eram dos alunos, As críticas 

apresentadas já estavam nos textos originais encontrados na internet. No dizer de Freire 

(Gadotti; Freire; Guimarães, 1995), foram leituras ingênuas de textos críticos. 

Diante dessa constatação o professor-pesquisador deu especial atenção às 

apresentações, procurando fomentar as discussões, diálogos, argumentações e 

posicionamentos pessoais naquele momento. 

 Para as apresentações, os alunos organizaram as cadeiras em círculo, onde 

puderam discutir sobre os temas propostos, tendo chegado às conclusões abaixo: 
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 Grupo Gastos 

Na nossa opinião os gastos da copa foram muito altos. As obras ficarão no 

Brasil para a população durante um bom tempo. Se esses investimentos não 

fossem feitos na copa, será que seriam feitos em saúde e educação? Muitas 

pessoas não concordam com o fato de ser no Brasil pois o dinheiro podia ser 

investido em outras coisas, mas será que seria mesmo? Nós acreditamos que 

não. Acreditamos que o dinheiro que foi investido em estádios, meios de 

transportes entre outros, iria para o bolso dos corruptos. Mas olhando pelo 

outro lado, será que foram investidos tanto dinheiro assim como divulgado? 

Os gastos aumentam cada vez mais e não vemos a diferença. Em várias 

cidades e estados os rodoviários estão em greve, não vemos muita diferença 

nos aeroportos e os taxistas não estão tendo o aprendizado do inglês 

necessário. (TRANSCRIÇÃO DAS APRESENTAÇÕES, Conclusão do 

grupo 2 – Gastos com a Copa do Mundo 2014, Texto colaborativo do Google 

Doc’s) 

 

Grupo Manifestações: 

Essas passeatas generalizadas que tem ocorrido em todo canto do Brasil com 

o mesmo intuito de demonstrar a infelicidade do modo que o governo vem 

investindo em nossos direitos (saúde, educação, segurança, entre outros)  de 

forma incompetente e aplicando o dinheiro que deveria ir a esses setores em 

locais desnecessários ou até mesmo indo para o bolso deles. 

(TRANSCRIÇÃO DAS APRESENTAÇÕES, Conclusão do grupo 1 – 

Manifestações e repercussões da Copa do Mundo 2014. Texto colaborativo 

do Google Doc’s) 

 

Grupo Pontos positivos e negativos 

Assim, nossa opinião é que o Brasil deve realizar a Copa do Mundo 2014, 

desde que também invista na saúde, educação, saneamento básico, moradia, 

entre outros setores que são precários no país. (TRANSCRIÇÃO DAS 

APRESENTAÇÕES, Conclusão do grupo 3 – Pontos positivos e negativos. 

Texto colaborativo do Google Doc’s) 

 

A participação dos componentes dos grupos foi efetiva durante as apresentações. 

Ocorreram discussões sobre os três temas propostos, mediadas pelo professor-

pesquisador. 
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Figura 1 – Apresentação dos grupos - Fonte: Banco de dados do professor-pesquisador 

   

 Após as apresentações realizamos uma plenária para escolha de um assunto para 

continuarmos nosso projeto. Foi consenso entre todos os alunos que o tema “gastos com 

a copa do mundo” deveria ser estudando a partir daquele encontro. Essa preferência já 

havia sido notada pelo professor-pesquisador durante o desenvolvimento das atividades 

e se comprovou durante a exposição do grupo que abordou esse tema: 

  

Marcela: Eu acho que o governo está gastando muito com a copa do mundo, 

poderiam pensar nas necessidades da população; Marcos: Mas Marcela a 

copa do mundo vai trazer mais investimentos e dinheiro para o Brasil; 

Marcela: O problema é que as pessoas não estão precisando de bola e sim de 

salário, saúde, moradia e educação; Marcos: Velho eu acho que a copa do 

mundo será uma boa para o Brasil. Kysla: O problema é que estão gastando 

mundo dinheiro e eu acho que esse deveria ser o assunto que temos que 

escolher. (TRANSCRIÇÕES DAS GRAVAÇÕES, Professor-pesquisador ) 

 
 

Pensando no aprofundamento nos estudos sobre os gastos com a copa do mundo 

e no maior envolvimento dos alunos nos debates e discussões, passamos a propor 

algumas leituras de reportagens sobre o assunto. Entendemos, naquele momento, que as 

leituras propostas possibilitariam um aprofundamento no assunto, dando origem a 

discussões que poderiam ser mais ricas em termos de posicionamentos pessoais e 

compreensão sobre o tema. Com esse encaminhamento o professor-pesquisador busca 

criar possibilidades para construção de conhecimento sobre o tema e estabelecimento de 

uma “sala de aula crítica” (JACOBINI E WODEWOTZKI, 2006) 
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Etapa 3 –  Trabalho com reportagens sugeridas pelo professor 

Inicialmente pedimos aos alunos que realizassem a leitura da pesquisa publicada 

pelo Instituto Data Folha e realizada entre 01/07/2014 e 11/07/2014, conforme Anexo 

A, da página 105. Essa pesquisa teve como amostra 2.209 estrangeiros e mostra a 

satisfação dos que vieram assistir aos jogos da copa do mundo realizada no Brasil. O 

artigo aponta a satisfação dos estrangeiros com a organização da copa do mundo nos 

quesitos, transporte, segurança, deslocamento até os estádios, alimentação e 

hospitalidade, sendo este último quesito o que teve maior destaque de satisfação dentre 

os pesquisados. 

 Os alunos observaram que, para a satisfação dos estrangeiros que vieram assistir 

a copa do mundo no Brasil, foram necessárias certas mudanças feitas pela organização 

da copa no país para esconder fatos. 

 

Rodrigo: Para eles o Brasil foi muito bom, realmente saíram daqui muito 

satisfeitos. Fernanda: Claro eles mascararam as coisas. Professor: Como 

assim, mascararam?. Fernanda: mudaram muitas coisas no Brasil, para 

receberem os turistas que vieram para a copa do mundo. Juliana Dias: Eles 

construíram um muro grande na entrada Rio de Janeiro com uns desenhos 

bonitos para tampar a favela que fica logo atrás. Kysla: É melhor tampar o 

que é feio do que tentar arrumar, assim os turistas não tem contato com a 

favela e os que moram lá. Fernanda: É eu também li na internet isso, em vez 

de tentarem melhorar a favela em si, não. Eles a tamparam e deixaram os 

moradores do mesmo jeito, com os mesmos problemas. (TRANSCRIÇÕES 

DAS GRAVAÇÕES, Professor-pesquisador ) 

  

 As falas dos alunos demostram que pela leitura do texto proposto, conseguiram 

extrair informações além das que estão escritas, posicionando-se mediante suas 

convicções e conhecimentos sobre o assunto, ou seja, participaram ativamente das 

discussões. Entendemos que o engajamento dos alunos nessas discussões, pode 

possibilitar uma participação ativa na comunidade ou na sociedade. 

 

"Projetos de modelagem possibilitarão 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). 

  

 A participação dos alunos nas discussões foi considerável, falaram sobre os 

pontos favoráveis e contrários para a realização da copa no Brasil, justificaram o porquê 

consideraram uma estratégica política algumas mudanças na qualidade do transporte 
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público, na organização do trânsito, no sistema de segurança, dentre outros setores.  

Relataram o que entenderam através de argumentos embasados no texto lido, conforme 

as transcrições a seguir: 

 

Marcela: Durante a copa foi mil maravilhas, em Belo Horizonte foram 

criados pontos de ônibus com televisão, água de graça, maior luxo, para as 

pessoas que fossem para o Mineirão, acredito que por isso que 76% dos 

entrevistados avaliaram como ótimo o transporte até o estádio. Kysla: Para os 

turistas a melhora nos pontos de ônibus foi muito boa, acredito que tenham 

aumentado o número de ônibus também, o problemas são as pessoas que 

precisam do transporte público e seu caminho não passa pelo mesmo 

percurso do Mineirão ou outros estádios que tiveram jogos da copa. 

(TRANSCRIÇÕES DAS GRAVAÇÕES, Professor/ Pesquisador) 

    

 

 Ao percebermos que os alunos estavam participando ativamente dos debates e 

que a proposta de introduzir artigos sobre os assuntos estudados havia sido aceita, 

seguimos nessa direção. 

 Um aluno apresentou uma pesquisa realizada por ele na internet sobre a 

distribuição dos estádios construídos no país e as informações sobre os valores 

investidos, capacidade, data de inauguração do estádio e, ainda se é privado ou público. 

 

Figura 2 – Distribuição dos estádios com dados de investimento, capacidade inauguração e propriedade 

(Privado ou Público) – Fonte:www.uol.com.br.  

 

 Sugerimos também a leitura da publicação realizada pelo site terra, do dia 17 de 

junho de 2014, com o título “Ao menos R$ 4,8 Bi de dinheiro público foram gastos na 
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Copa”, conforme Anexo B, página 109. O texto refere-se aos gastos realizados com os 

estádios que sediaram a copa do mundo. Destaca também as tentativas de realização de 

parcerias do Governo Federal com as empresas privadas, parceria público privada 

(PPP), bem como a utilização dos recursos do Bando Nacional de Desenvolvimento 

(BNDES) e os possíveis investimentos que poderiam ser realizados com o dinheiro 

público utilizado. 

 A partir dos dados apresentados pelo aluno e da leitura do artigo proposto foram 

discutidos assuntos relacionados aos valores gastos em todos os estádios. Durante as 

discussões os alunos focaram em dois deles, os construídos em Manaus/AM e 

Cuiabá/MT. Para eles esses estádios foram construídos em locais sem representatividade 

no futebol nacional com times desconhecidos e que possivelmente ficariam sem 

atividade após a copa.  

 

Rodrigo: A maioria dos estádios ficaram onde já tinham alguns construídos. 

Eles só foram reformados. Vitor: Claro que não, e os estádios do Amazonas e 

Mato Grosso, foram construídos para a copa, não tinha estádio lá antes. Eles 

não têm nem times de futebol conhecidos.  Juliana: Para que o Brasil sediasse 

a copa os governos tiveram que construir ou reformar todos esses estádios. 

Kysla: Nossa será que não poderiam ter menos estádios construídos e uma 

distribuição melhor? Professor: Os estádios foram construídos ou reformados 

para atender as exigências da FIFA. Realmente, agora, nós poderemos 

consultar quais foram realmente essas determinações e se poderíamos ter 

feito estádios em localizações geográficas diferentes ou em menor 

quantidade. Rodrigo: É, tinha que ser diferente, porque esses estádios que 

ficam no Amazonas e no Mato Grosso já estão se nenhuma utilização, serão 

os elefantes brancos, como está escrito no texto. (TRANSCRIÇÃO DAS 

GRAVAÇÕES, Professor-pesquisador ) 

 

Do texto lido, foi debatido também sobre as tentativas de parcerias do governo 

federal, para as construções dos estádios. Os alunos discutiram sobre a proposta do 

governo, e entenderam não ser interessante para os empresários o investimento em 

alguns estádios, conforme as transcrições a seguir.  

   

Juliana Dias: Eu acho que não tinha como dar certo em todos. Qual empresa 

que vai construir um estádio no Pantanal. Quem vai usar?. Isa: Gente, só esse 

governo mesmo para achar que alguma empresa iria perder dinheiro 

construindo estádio no Amazonas ou em Mato Grosso. (TRANSCRIÇÕES 

DAS GRAVAÇÕES, Professor-pesquisador ). 

 

 O professor-pesquisador mediou os debates, buscando sempre instigar as falas 

dos alunos e chamar a atenção para os questionamentos sobre os assuntos discutidos. 
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Hayla: Na reportagem vem falando que o governo tinha dito que não iria 

gastar nenhum centavo em dinheiro público, mas depois mudaram. Fernanda: 

Eles falaram que tinha uma maneira de conseguir dinheiro sem ser o do povo 

só para trazer a copa para o Brasil, mas na verdade não tinha condições de 

fazer isso sem ser com nosso dinheiro. Professor: Depois de tudo que 

discutimos sobre esses gastos, vocês acham justa a maneira que o dinheiro foi 

gasto? Kysla: Acho muito legal os investimentos que a população poderá 

utilizar depois, nos aeroportos, estradas, mais a população em geral precisa 

de educação, saúde e emprego. O governo investe em bolsa família, por 

exemplo e não pensa no futuro. (TRANSCRIÇÕES DAS GRAVAÇÕES, 

Professor-pesquisador ). 

 

Percebemos nas falas dos alunos que eles achavam que o dinheiro investido com 

a infraestrutura para a copa do mundo poderia ser utilizado posteriormente pela 

população, entretanto, em relação aos investimentos com os estádios surgiram 

discussões sobre a importância de cada estádio e o quanto a população local iria se 

beneficiar com o que foi investido. 

Na fala dos alunos percebemos, além da preocupação de os recursos terem sido 

gastos na construção de estádios que possivelmente não serão utilizados após o torneio, 

uma postura de cunho social e político ao perceberem que algumas obras não trarão 

benefícios à população.  

Segundo as leituras realizadas os alunos verificaram que o governo federal havia 

pronunciado que o dinheiro utilizado para construções dos estádios seria de recursos 

privados, entretanto, conforme estudado, com a falta de investimentos por parte dos 

empresários, foi necessário obter recursos do BNDES, Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social. 

Surgiram algumas dúvidas sobre o funcionamento e objetivos do BNDES, sendo 

estabelecido um diálogo entre o professor-pesquisador e os alunos a respeito do assunto. 

Foi um momento de muitas perguntas e questionamentos em relação ao dinheiro 

utilizado com os estádios, conforme a fala desse aluno: “professor não acho certo o que 

os governantes fizeram, esse dinheiro é para o desenvolvimento do país e não para 

gastos nesses estádios. Estou percebendo que só os empresários que estão ganhando 

com isso tudo”. (GRAVAÇÕES EM AUDIO, Professor-pesquisador ) 

Durante esse encontro, onde falamos sobre o BNDES, um dos alunos nos disse 

que seu tio Jouber havia realizado um empréstimo nesse Banco para abrir uma empresa. 

Segundo esse aluno, seu tio estava muito satisfeito com o financiamento e com sua loja. 

Diante das discussões que surgiram decidimos agendar uma visita até a referida loja, 

para que os alunos pudessem entrevistar o proprietário e ter uma visão mais ampla sobre 

o assunto em questão.  
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Essa direção dada vai ao encontro do que Malheiros e Franchi (2013) 

denominam “velhas” práticas de Modelagem. Segundo as autoras tem sido observado 

que a maioria dos alunos usa apenas a internet para buscar informações sobre o que 

querem conhecer, o que elas denominam de “novas” práticas de Modelagem. No 

entanto, muitas vezes, deixam de aproveitar outras oportunidades de obter informações 

e explorar fontes que valorizam a riqueza cultural que existe fora do contexto escolar e 

da internet. As autoras sugerem visitas a locais que se relacionem ao contexto 

pesquisado, conversas com alguém que conheça e tenha alguma experiência com o 

assunto, o que chamam de “velhas” práticas de Modelagem que possibilitam a 

investigação. As autoras reconhecem as facilidades das tecnologias, como a internet, 

para obtenção de dados. Porém afirmam que se a tecnologia for entendida como a única 

possibilidade de coletar dados, podemos ter um “fator limitador” para as “novas” 

práticas de Modelagem, uma vez que há situações em que os dados não estão 

disponíveis na internet. Citando Levy (1993), afirmam que uma tecnologia não substitui 

a outra na produção do conhecimento e, portanto, “novas” práticas de Modelagem não 

precisam necessariamente ser usadas como únicas possibilidades, sendo importante o 

resgate das “velhas” práticas em determinadas situações.  

A loja do Jouber está localizada no centro da cidade de Ouro Branco, há 

aproximadamente três quilômetros do Colégio Arquidiocesano. Combinamos de irmos 

andando do colégio até o estabelecimento. Foi uma boa oportunidade para 

contemplarmos a cidade e principalmente gerar mais esse momento de envolvimento 

entre os alunos.   

 

Figura 3  – Visita à loja do Jouber. - Fonte: Banco de dados do professor-pesquisador 
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 Segundo o proprietário, o empréstimo realizado com o BNDES possibilitou a 

abertura de sua loja. Sua avaliação é que a realização foi positiva, entretanto, esclareceu 

que alguns requisitos para o empréstimo impediram que ele adquirisse equipamentos de 

outros países. O proprietário tinha o objetivo de comprar uma máquina de alinhamento 

alemã, mas o Governo Brasileiro empresta o dinheiro através do BNDES apenas para 

aquisição de equipamentos brasileiros, ou seja, estimulando investimentos internos. 

Ao retornarmos às atividades em sala de aula, tivemos a oportunidade de discutir 

sobre a visita à loja. Inicialmente os alunos retomaram os questionamentos sobre os 

recursos utilizados do BNDES, questionando a validade de utilizar esse tipo de recurso 

para construção de estádios. Como exemplo, vemos a declaração de um dos alunos: “se 

o governo usasse o dinheiro do BNDES para ajudar as pessoas que querem trabalhar 

como o Jouber, teria mais empregos”. (NOTA DE CAMPO, Professor-pesquisador ) 

Percebemos na fala desse aluno que a atividade proposta ultrapassava os limites 

da sala de aula e dos conteúdos programáticos, possibilitando uma postura 

comprometida com a realidade dos indivíduos e com a sociedade, conforme afirmam 

Franchi e Gazzetta (2013, p. 1229): 

 

Acreditamos que a utilização da modelagem pode contribuir para a 

implementação de um modelo de educação matemática menos alienado e 

mais comprometido com as realidades dos indivíduos e das sociedades. . 

  

Nossas atividades estavam promovendo uma educação de acordo com 

Skovsmose (2001, p. 38) quando diz:  “A educação deve ser orientada para problemas, 

quer dizer, orientada em direção a uma situação “fora” da sala de aula. Essa orientação 

implica que também a dimensão do engajamento crítico deva ser envolvida na 

educação”. 

Foi também discutida a determinação do BNDES de que os recursos 

disponibilizados deveriam ser investidos em produtos nacionais. Houve 

posicionamentos argumentando a favor e contra a determinação, conforme as 

transcrições. 

Kysla: Apesar do Jouber não ter ficado satisfeito, eu acho correto que o 

dinheiro emprestado pelo banco seja para investimento em produtos 

brasileiros, porque se não fica fácil para os outros países. Marcos: Kysla, eu 

acho que a questão é de valorização dos produtos feitos no país, pois ai 

poderia gerar mais empregos. Rodrigo: o problema velho que se meu tio 
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conseguisse comprar o equipamento alemão ele conseguiria fazer na loja o 

alinhamento em 3D, que não da pra fazer no que ele comprou com o dinheiro 

do BNDES. (TRANSCRIÇÕES DAS GRAVAÇÕES, Professor-

pesquisador) 

 

Foram feitas algumas considerações pelo professor-pesquisador, no sentido de  

gerar reflexões sobre o tema em estudo. Percebemos que os alunos se envolviam cada 

vez mais com as atividades propostas e que os conhecimentos adquiridos durante as 

etapas proporcionava a inserção dos participantes nos contextos estudados, conforme 

esclarece Franchi (1993): “A busca do conhecimento sobre o tema em estudo conduz a 

uma inserção no contexto do fenômeno e dos conhecimentos empíricos ou científicos 

que lhe são próprios”. Visitar a loja do Jouber, e estabelecer diálogos a partir do que foi 

informado, foi mais uma oportunidade de professor e alunos aprenderem juntos, o que 

sem dúvida contribuiu para o crescimento de todos. (FREIRE, 1987) 

Com o envolvimento dos alunos nas atividades e objetivando maior 

aprofundamento e conhecimento sobre o tema em questão, propusemos a leitura da 

publicação “Arquitetos franceses sugerem que estádios da Copa virem moradia para 

sem-teto”, do site IG, de 21 de julho de 2014, conforme Anexo C, página 125.  

A publicação relatava uma proposta social desenvolvida por dois arquitetos 

franceses, que visava à utilização dos estádios construídos para moradias populares. O 

projeto surgiu a partir do conhecimento de problemas sociais brasileiros observados 

pelos arquitetos, bem como, pela preocupação de utilização dos estádios após a copa do 

mundo.  

Propor mais esse artigo mostra a preocupação do professor-pesquisador em 

aprofundar reflexões proporcionadas pelas investigações realizadas e relacionar com as 

questões sociais, o que vai ao encontro das ideias de autores como: Jacobini e 

Wodewotzki (2006), Franchi e Gazzetta (2007).  

Durante as discussões alguns alunos mencionaram a possibilidade de os estádios 

serem ocupados por moradores e ainda sediarem jogos normalmente. Outra aluna 

argumentou que, ao invés de construir esses tipos de moradias, com o dinheiro gasto 

com os estádios, poderiam ser construídas casas populares que, segundo publicação 

estudada anteriormente, custariam R$ 38.000,00 cada.  

 

Haila: há eu achei legal a preocupação dos dois Franceses com as pessoas 

que não tem casa, porque muitos Brasileiros não estão pensando nisso. Kysla: 
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No texto que lemos semana passada falava do valor para construir uma casa 

popular, era de R$ 38 mil, cada casa. Com o valor gasto nesses estádios que 

vão ficar parados depois da copa daria para construir muitas dessas casas. 

(TRANSCRIÇÕES DAS GRAVAÇÕES, Professor-pesquisador 1) 

 

 Percebemos algumas preocupações dos alunos, em especial com a construção 

dos estádios que possivelmente não seriam tão utilizados após a copa e, com a questão 

social. Para tal, passamos a propor pesquisas exploratórias no laboratório de 

informática, visando ampliar as discussões e ao mesmo tempo instigar a criatividade dos 

alunos em busca de outras possibilidades de investimento do dinheiro gasto. 

Decidimos retomar as reportagens sobre os gastos totais com a copa, dirigindo 

nossa atenção para os gastos com os estádios. Para tal os alunos se organizaram em 

duplas e retomaram a busca de dados. Algumas montaram tabelas e outras apenas 

anotaram os dados sem uma organização. Os valores pesquisados pelas duplas para o 

gasto total com a copa foram praticamente os mesmos, com poucas variações. Foi 

solicitado aos alunos que tentassem encontrar uma forma de relacionar os gastos totais 

da copa com os gastos totais nos estádios. Os alunos deram a sugestão de usarmos regra 

de três para obtenção das porcentagens. Percebe-se aí a iniciativa dos alunos de usar a 

Matemática para ter uma compreensão da situação estudada, o que está em consonância 

com concepção de Modelagem utilizada (BARBOSA, 2001) e com a Educação 

Matemática Crítica. 

Calculamos as porcentagens dos gastos em relação ao conjunto dos estádios, e 

individualmente em relação à Arena Pantanal e ao estádio de Manaus, pois, segundo a 

interpretação dos alunos, esses estádios ficariam às moscas, ou seja, sem nenhuma 

utilização após a copa. Exemplos desses cálculos estão nos trabalhos dos alunos 

apresentados nas figuras 4, 5 e 6. 
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Figura 4. Apresentação dos gastos nos estádios - Fonte: Banco de dados do professor-

pesquisador 

 

 

                         

Figura 5. Cálculos dos percentuais dos gastos com os estádios - Fonte: Banco de dados do 

professor-pesquisador 

 

Havia valores diferentes nas pesquisas das duplas em relação aos gastos nos 

estádios. O professor/pesquisados perguntou se haveria uma forma de chegarmos a um 

valor único, representativo do conjunto dos valores obtidos. Alguns disseram para 

escolhermos o maior valor, outros o menor valor e uma aluna sugeriu que 

calculássemos a média. 

Nesse momento o professor-pesquisador explicou o que a média aritmética 

representa e em que circunstâncias pode ser usada. Também se posicionou a favor de 
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usar a média na situação em estudo, argumentando contra a utilização das outras 

possibilidades de cálculos sugeridos.  No diálogo com os alunos, decidiu-se calcular a 

média. Esse cálculo está representado na Figura 6. 

 

 

 

Figura 6. Cálculos das médias para apuração do valor médio gasto com os estádios. - Fonte: 

Banco de dados do professor-pesquisador 

   

Os conteúdos matemáticos surgiram durante a realização das pesquisas, das 

discussões e argumentações dos participantes, apesar de não ser a principal preocupação 

do professor-pesquisador naquele contexto. A condução das atividades abria espaço para 

aparecimento de conteúdos matemáticos, entretanto, nossa preocupação era com 

desenvolvimento de habilidades que fossem além do conhecimento matemático e, que 

permitissem ao estudante uma participação crítica em sociedade. Porém era importante 

considerar as matematizações que possibilitassem  compreensão e interpretação dos 

fatos. 

Houve um impasse no cálculo do valor médio gasto com a Arena Pantanal. 

Nosso entendimento era de que deveria ser calculado um valor médio entre todos os 

valores pesquisados pelas duplas. Duas duplas tinham levantado o mesmo valor gasto 

com o estádio e uma aluna levantou a questão de que não haveria necessidade de 

considerarmos esses valores iguais duas vezes no cálculo da média. Segundo a aluna, 

bastaria considerar três valores ao invés de quatro.  

A discussão sobre considerar ou não os valores durou alguns minutos e para 

mediação propusemos uma situação problema: Vamos considerar que eu e mais três 
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amigos tenhamos no bolso R$ 200,00; R$ 400,00; R$ 1000,00 e R$ 250,00 

respectivamente. Teremos uma média de valor em nossos bolsos ok? Agora suponha que 

a Kysla dissesse que gostaria de estar em nosso grupo e contribuir para o cálculo da 

média dos valores que temos no bolso com os R$ 1000,00 reais que ela tem. A média 

seria a mesma? Os alunos pensaram, fizeram cálculos e viram que a média mudaria. 

Considerando todos os valores a média lhes pareceu mais representativa e decidiram 

então considerar todos os valores. Refletindo posteriormente (agora não com os alunos) 

entendemos como também possível não considerar o valor repetido, uma vez que, na 

situação em questão, poderia ser realmente o mesmo dado obtido por dois grupos nas 

suas pesquisas e não dados de fontes diferentes. Isso não nos ocorreu naquele momento 

e a média foi calculada considerando todos eles. 

Vale destacar que em todo esse episódio, onde se decidiu calcular a média dos 

valores e também se discutiu como calcular essa média, o professor-pesquisador se 

posicionou, argumentou, mas também buscou estabelecer um diálogo com os 

participantes, discutindo sobre significados. Não prevaleceu o Absolutismo Burocrático 

em sala de aula, como caracterizado por Alro e Skovsmose (2006), segundo o qual os 

erros (dos alunos) são tratados como absolutos e devem ser eliminados pelo professor. 

 Durante as discussões dos alunos, ouvimos comentários sobre os valores gastos 

com a construção dos estádios, revelando preocupações de cunho social, como 

exemplifica a fala da aula Fernanda, que disse achar um absurdo o Brasil gastar tanto 

dinheiro com a construção de estádios, tendo tanta gente sem comida e sem casa pra 

morar. (NOTA DE CAMPO, Professor-pesquisador ). 

Na fala da aluna, percebemos as contribuições de atividades de Modelagem 

Matemática, com orientação na EMC, para o desenvolvimento de posturas críticas dos 

alunos. E isso, segundo Jacobini e Wodewotzi (2006, p. 73), deve ser oportunizado pelo 

professor:  

O professor, ao trabalhar com modelagem, pode 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. Dentre essas 

oportunidades enfatizamos as de ações sociais e políticas possibilitadas pelo 

trabalho investigativo inerente à aplicação da modelagem, com a expectativa 

de que despontem, em todos os atores participantes, novos olhares, quer sobre 

a matemática e os fatos investigados, quer sobre a realidade social que se 

encontra ao seu redor. 

 

 Aproveitando a sensibilização com relação aos gastos demonstrada pelos alunos, 

vislumbramos a possibilidade de trazermos esse contexto brasileiro, dos gastos com a 
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copa no país, para um contexto mais próximo da realidade dos alunos na cidade de Ouro 

Branco.  Essa outra fase do projeto será descrita e analisada a seguir. 

 

 

Etapa 4 – Habitação na cidade de Ouro Branco 

 

Tendo estudado com os alunos os gastos com a copa do mundo e percebido o 

quanto eles ficaram sensibilizados com os valores gastos em estádios pouco utilizados, 

passamos a instiga-los a pensar sobre outras possibilidades de utilização dos recursos.  

Dirigindo nossa atenção para uma realidade mais próxima dos alunos 

propusemos a seguinte questão: “Imaginem que nossa prefeita Cida Campos, recebesse 

esses recursos para investimento em Ouro Branco. O que ela poderia fazer?” (NOTAS 

DE CAMPO, Professor-pesquisador). 

 Percebemos que os diálogos foram surgindo em sala de aula, conforme o 

interesse dos alunos. Várias possibilidades foram apontadas. Os diálogos se 

estabeleceram e, assim como no entendimento de Araújo (2002), se apresentaram 

através de troca ou discussão de ideias, de opiniões, de conceitos, com vistas à solução 

do problema apresentado. As preocupações voltaram-se aos moradores do bairro mais 

carente da cidade: o bairro São Francisco. 

Após muitas discussões e negociações, os alunos sugeriram a construção de 

algumas quadras com casas para os moradores do bairro São Francisco. Essa decisão foi 

externada pelo aluno Rodrigo que se posicionou a favor da construção das casas, para 

que os moradores pudessem viver com mais dignidade, ao invés de morarem em  

barracos. (NOTA DE CAMPO, Professor-pesquisador ). 

 Definimos o problema que iriamos estudar: como seriam essas casas e quantas 

casas poderíamos construir com o dinheiro gasto nos estádios. Vislumbramos a 

possibilidade de reflexão crítica e social a partir do interesse dos alunos e passamos a 

indagá-los sobre os vários aspectos envolvidos na problemática em questão:  

    

“Em que bairro podemos construir essas casas? Vamos considerar os valores 

dos lotes e seus respectivos tamanhos? É possível dividir os lotes para 

construção de mais de uma casa? Como iremos construir essas casas? Qual 

material de construção será utilizado?.”(NOTA DE CAMPO, Professor-

pesquisador) 

  

Estava, portanto, feito o convite aos alunos para se envolverem em discussões 
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reflexivas através de situações do seu cotidiano, o que está de acordo com a Educação 

Matemática Crítica. (ARAÚJO, 2002) 

Passamos a discutir sobre essas questões. Os alunos sugeriram que buscássemos 

mais informações: “Professor para saber essas informações temos que procurar a 

prefeitura, as imobiliárias ou alguém que esteja no ramo”.(TRANSCRIÇÕES DAS 

GRAVAÇÕES, Professor-pesquisador) 

Na sugestão dada pelos alunos percebe-se como incorporadas as “velhas 

práticas”, preconizadas por Malheiros e Franchi (2013) e a mudança de postura dos 

alunos em relação à coleta de informações. Eles passaram a visualizar a possibilidade de 

buscar dados em outras fontes além da internet. Vemos uma relação dessa mudança de 

postura com o episódio da visita à loja do Jouber. Quando o professor-pesquisador 

considerou a informação levada pelo aluno de que o tio havia aberto uma empresa com 

recursos do BNDS e agendou a visita, o professor valorizou o que o aluno e o tio 

conheciam. Com a visita todos aprenderam. Avelar (2008, p.2), ao discorrer sobre 

docência e autonomia na visão de Paulo Freire, explica: 

 

Segundo Freire (2003) não existe docência sem discência, pois no processo 

de formação, o educador não está apenas transferindo seus conhecimentos 

para o educando, mas sim participando no processo de produção do 

conhecimento por conta do educando, que ao ter seu conhecimento de mundo 

respeitado e utilizado pelo educador na exposição dos conteúdos, é capaz de 

pensa-lo de forma a ativar sua criticidade produzindo novos conceitos a partir 

dos antigos. 

 

 

Interpretamos que com a atitude do professor-pesquisador foi produzido 

conhecimento a respeito das muitas possibilidades de buscar informações. Os alunos 

ainda tiveram discernimento para saber onde buscar essas informações.  

Combinamos de visitar uma imobiliária da cidade, objetivando a busca de 

informações sobre os loteamentos disponíveis na cidade, tamanhos e valores dos lotes e 

em quais loteamentos havia possibilidade de divisões dos lotes, para construção de mais 

de uma casa no mesmo lote. 
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 Figura 7  – Visita à Imobiliária - Fonte: Banco de dados do professor-pesquisador 

 

 

Com as informações repassadas pelos funcionários da imobiliária, retomamos as 

atividades no encontro seguinte. Os alunos decidiram que o melhor local para 

construção das casas seria o bairro Soledade. Nesse bairro os lotes têm 

aproximadamente 340 metros quadrados e podem ser divididos em dois lotes de cento e 

setenta metros quadrados cada. Esse encontro foi marcado pelas várias argumentações 

dos alunos: 

 

Rodrigo: Gente, a vantagem do bairro Soledade é que as pessoas poderão 

fazer tudo sem depender de carro ou ônibus. Tem mercados, bancos e 

farmácias tudo muito perto. Kysla: eu acho que nesse bairro as pessoas terão 

mais dignidade para morarem e não ficar tão isoladas como lá no São 

Francisco. É, além do mais com lotes de cento e setenta metros quadrados 

depois da construção das casas eles ainda terão um bom espaço de lote vago. 

Marcos: É mesmo velho, as crianças poderão brincar a vontade nos quintais, 

e não vão precisar ficar nas ruas como acontece hoje. (TRANSCRIÇÕES 

DAS GRAVAÇÕES, Professor-pesquisador ) 

  

Nas discussões em sala foram levadas em consideração várias possibilidades 

para posição da casa, área de serviço e distâncias entre as casas. O interesse dos alunos 

estava voltado para construção de casas populares. No entanto muitos não tinham 

conhecimento de modelos dessas casas. Sugerimos uma visita a um conjunto 

habitacional da cidade, único do Programa Minha Casa Minha Vida na cidade de Ouro 

Branco. Fizemos a visita. Nesse conjunto todas as casas já haviam sido ocupadas pelos 

moradores. Fomos recebidos pelo senhor Francisco, morador do local, que nos forneceu 
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as dimensões de sua casa, que é a mesma de todas as outras. Assim tivemos uma ideia 

de distribuição de cômodos. 

O senhor Francisco também informou que o valor total de sua casa foi de R$ 

38.000,00. O professor-pesquisador orientou os alunos para a importância dos dados 

coletados, pois havia sido decidido entre os participantes que a casa visitada serviria de 

base para os cálculos que seriam realizados.  

 

 

 

Figura 8 – Casa do conjunto habitacional minha casa minha vida em Ouro Branco - Fonte: Banco de 

dados do professor-pesquisador 

  

 Após a visita, retornamos no encontro seguinte para a sala de aula. Os alunos 

foram orientados a pensar na melhor distribuição da casa dentro do lote.  Os 

participantes definiram o posicionamento da casa nos lotes, delimitando área de tanque, 

corredores laterais e espaços vagos para as crianças brincarem. 

Durante as atividades todas as decisões foram tomadas pelo grupo, sem ter o 

professor como única autoridade na sala de aula. Todos participaram em igualdade 

através de ideias, sugestões e negociações, de acordo com as características da sala de 

aula democrática.  

     Continuando a trabalhar com o problema proposto, consideramos o valor de 

cada lote no bairro Soledade como sendo R$ 128.000,00 (cento e vinte oito mil reais), 

conforme informado pela imobiliária e, com a divisão ficaria R$ 64.000,00 para cada 

casa.  
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Foram feitas algumas observações pelos alunos em relação a outros pontos a 

serem considerados, conforme a fala do aluno:  

 

“Galera, eu acho que nós esquecemos do muro e dos portões das casas. 

Tínhamos que ter feito esse levantamento de preço também. Marcos: A gente 

podia visitar ou ligar para uma serralheria ou para algum material de 

construção para saber dos preços de portões, telhas para uma varanda ou dos 

materiais para o muro”(TRANSCRIÇÕES DAS GRAVAÇÕES, Professor-

pesquisador ).  

 

O professor-pesquisador esclareceu aos alunos que poderíamos considerar várias 

outras possibilidades, entretanto, para concluirmos o projeto no tempo que dispúnhamos 

teríamos olhar para alguns dos aspectos e analisar, mesmo que outros deixassem de ser 

estudados naquele momento.  

 

“Professor: Gente, estou muito feliz com o envolvimento de vocês nas 

atividades, acho também que existem várias outras questões que poderíamos 

tratar para a construção da casa. Temos que seguir em direção a finalização 

do projeto em função do tempo”. (TRANSCRIÇÕES DAS GRAVAÇÕES, 

Professor-pesquisador ). 

 

Os alunos foram orientados pelo professor-pesquisador para realização dos 

possíveis recortes da realidade, objetivando a conclusão das atividades de Modelagem 

Matemática. De acordo com Franchi (1993), a seleção de variáveis e das hipóteses 

simplificadoras determina o grau de aproximação do modelo à realidade;  quanto mais 

fiel à realidade, provavelmente mais complexo será o modelo. Na situação em questão, 

sabíamos que estávamos deixando de considerar muitas coisas. No entanto, ao 

tomarmos o preço de R$ 38.000,00 provavelmente tínhamos um valor médio estimado 

de gastos, o que nos daria uma boa referência para respondermos nossa pergunta e 

terminar o projeto no tempo previsto. 

Após os esclarecimentos realizamos os levantamentos do valor total por cada 

casa com seu respectivo lote, sem considerar os muros, portões ou grades.   
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Figura 9 – Valores considerados para o cálculo do custo das casas populares - Fonte: Banco de dados do 

professor-pesquisador 

 

A partir dos levantamentos realizados os alunos fizeram comparações entre os 

valores dos lotes e das casas:  

 

Fernanda: Galera, olha que absurdo. Cada lote vai valer R$ 64.000,00 é quase 

o dobro do valor da casa. Igor: Aqui em Ouro Branco, os lotes são muito 

caros mesmo. Poderíamos pensar em construir as casas em outro lugar, com 

lotes mais baratos. Isa: Nem pensar. Acho que esse pessoal merece um lugar 

melhor, além do mais, se construirmos as casas em lotes afastados do 

comércio, eles continuaram tendo os mesmos problemas de deslocamento. 

Igor: É, isso é mesmo. (TRANSCRIÇÕES DAS GRAVAÇÕES, Professor-

pesquisador) 

 

 

Foi proposto aos alunos que fizessem as representações dos percentuais, 

relacionando os valores dos lotes e das casas. Foram realizados cálculos levando em 

consideração outras possibilidades de lotes com valores menores em outros bairros. 

Os alunos defenderam suas ideias considerando outros argumentos que não os 

matemáticos. Estava claro para os participantes que pensando apenas no número de 

casas possíveis de construir a escolha seria por outro bairro. Mas para eles, havia outros 

pontos mais importantes que a quantidade. Análises como essas podem potencializar 

intervenções em tomadas de decisões coletivas, como está dito por Barbosa (2003, p.6): 

“[...] 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”. Interessante notar nas falas dos alunos transcritas acima que eles 



77 

 

tomaram o problema como se fosse realmente deles e falavam como se fossem de fato 

construir as casas. De certa forma, guardadas as devidas proporções,  essa postura revela 

o compromisso e o engajamento dos alunos com os problemas sociais de sua 

comunidade. Andreola (2010, p. 148-149) traz uma citação de Freire, do livro Educação 

e mudança (1983, p.19, grifos do autor) para dizer sobre o significado de engajamento 

para Freire: “ O compromisso, próprio da existência humana, só existe no engajamento 

com a realidade, de cujas “águas” os homens verdadeiramente comprometidos ficam 

“molhados”, ensopados. Somente assim o compromisso é verdadeiro.” 

O fato dos alunos não abrirem mão na troca do lote escolhido nos dá indícios do 

desenvolvimento de posturas críticas em relação ao problema. Essas posturas são 

identificadas através da sustentação na argumentação dos participantes que não abriram 

mão da escolha do bairro mesmo com o lote custando mais, em função da melhor 

qualidade de vida que seria proporcionada aos futuros moradores. 

Na sequência os alunos calcularam o número de casas que poderiam ser 

construídas com o dinheiro gasto para a construção dos dois estádios considerados 

“elefantes brancos”. 

 

   Figura 10 . Demonstração do número de casas populares que poderiam ser construídas 

Fonte: Banco de dados do Professor-pesquisador 
 

Tínhamos a intenção de fazer uma plenária com os alunos participantes onde 

retomaríamos todo o projeto desenvolvido e conversaríamos sobre ele. No entanto os 

alunos manifestaram vontade de apresentar o projeto para todos os alunos do nono ano 

do Colégio Arquidiocesano.  

 

“Kysla: Professor, eu acho legal se a gente apresentasse nosso trabalho para 

todos os alunos do colégio. Rodrigo: Tá doida menina, são mais ou menos 

530 alunos tem muita gente. Kysla: Mas assim que é bom. Nosso projeto foi 

tão legal. Fernanda: Fessor, eu acho melhor se desse pra apresentar para os 

nonos anos, são só dois e deve ter 32 alunos em cada turma. Professor: Vou 
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verificar com a coordenação sobre essa possibilidade e retorno no próximo 

encontro”.(TRANSCRIÇÕES DAS GRAVAÇÕES, Professor-pesquisador )  

 

 Através das falas dos alunos, notamos o interesse em compartilhar com os 

colegas as atividades desenvolvidas. Acatamos a sugestão por entendermos que seria 

uma oportunidade dos alunos serem questionados, ouvirem outras ideias e assim 

poderem se posicionar frente às questões levantadas.  

 

 

Figura 11 – Apresentação das atividades realizadas aos demais alunos do nono ano do Colégio 

Arquidiocesano de Ouro Branco. 

 

 Ao iniciar a plenária com os demais alunos do colégio, os participantes do 

projeto explicaram sobre o convite que foi realizado a todos os alunos do nono ano e 

porque resolveram aceitar, apesar de ter sido feita uma proposta desvinculada do 

conteúdo programático do colégio e de saberem que não seriam beneficiados com 

pontos para a matéria que o professor-pesquisador leciona. Os alunos argumentaram que 

estavam interessados em entender como a Matemática surge através de procedimentos 

diferentes dos que estavam acostumados durante as aulas. Uma aluna se manifesta: 

“Oh Marcos, mas como que se estuda Matemática, sem ser através dos livros 

e dos cadernos como sempre fizemos? Eu não participei porque eu achava 

que iria perder tempo. Marcos: Você vai entender assim que a gente começar 

a falar das etapas. ” TRANSCRIÇÕES DAS GRAVAÇÕES, Professor-

pesquisador) 

 

Falas como essas são indícios de que o projeto desenvolvido contribuiu para o 

envolvimento dos alunos e, que atividades com essas características podem favorecer 

reflexões críticas sobre a realidade, bem como, contribuir para a mudança de atitudes 

dos alunos saindo do comumente observado no ensino dito tradicional, onde a 
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Matemática geralmente é estudada dentro do chamado paradigma do exercício e não se 

estabelecem vínculos entre o conhecimento escolar e o cotidiano.  

 Em continuidade os participantes explicaram que os temas para a atividade 

foram sugeridos e escolhidos por eles, e que realizaram uma votação para sua 

determinação. Esclareceram também que o tema escolhido foi a Copa do Mundo e que 

posteriormente passaram a falar sobre os gastos da copa. 

 

Kysla: O que acontece é que sobre o assunto copa do mundo, nós 

pesquisamos muita coisa na internet e achamos melhor, falar sobre os gastos 

apenas. Marcos: e foi muito melhor, porque pudemos aprofundar mais para 

saber sobre todo esse dinheiro que foi gasto. (TRANSCRIÇÕES DAS 

GRAVAÇÕES, Professor-pesquisador) 

 

 Os alunos falaram sobre os estádios que possivelmente não seriam utilizados, os 

chamados elefantes brancos. Um dos alunos, que não participou das atividades, deu 

inicio a uma discussão: 

 

Pedro: Essas informações estão erradas, os estádios de Manaus e Pantanal 

estão sendo utilizados sim. Os clubes do Rio de Janeiro e São Paulo estão 

levando seus jogos para esses estádios e os jogos tem tido bons públicos 

pagantes. Marcos: A questão é que nossos encontros foram realizados entre 

os meses de julho e agosto e nessa época ainda não tinham jogos nesses 

estádios. Kysla: Tudo bem, mas esses estádios ficam parados sim, são poucos 

os jogos que acontecem por lá. Eles ficam muito tempo parado. No Rio de 

Janeiro existem estádios que enquanto não tem jogo o governo realiza cursos 

de qualificação, faculdade e outras coisas mais. (TRANSCRIÇÕES DAS 

GRAVAÇÕES, Professor-pesquisador) 

 

 As discussões envolveram os alunos presentes e os participantes das atividades 

souberam se posicionar frente aos questionamentos realizados. Isso vai ao encontro das 

ideias de Araújo (2009) ao delinear sobre posturas críticas frente aos debates em 

questão. 

  Na sequencia da apresentação os alunos contaram sobre a proposta feita pelo 

professor-pesquisador de investigarem o que poderia ser feito com o dinheiro gasto nos 

estádios que possivelmente não seriam tão utilizados após a copa. 

 Nesse momento, um dos alunos que apresentava faz aos demais alunos a mesma 

pergunta feita pelo professor-pesquisador durante o desenvolvimento do projeto: 

“Gostaria que vocês pensassem no que poderia ser feito, aqui em nossa cidade, com o 

dinheiro gasto nesses estádios que foi aproximadamente 1,2 bilhões de reais”( 

TRANSCRIÇÕES DAS GRAVAÇÕES, Professor-pesquisador).   Vemos nessa atitude 

o aluno se espelhando na forma de condução das atividades do professo-pesquisador, 
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que promoveu o diálogo entre os participantes. Parece-nos que o aluno percebeu as 

vantagens de estimular o debate, ao invés de apenas apresentar os resultados no trabalho 

que tinham feito. Interpretamos isso como um reflexo da sala de aula democrática que 

procuramos estabelecer ao desenvolver as atividades de Modelagem. Tendo, como 

alunos, vivido a experiência da sala de aula democrática, estavam agora exercendo a 

democracia em uma situação em que a condução da atividade cabia a eles. 

 Após a pergunta os ouvintes participaram dando sugestões de que poderiam ser 

construídas creches, hospitais, escolas, dentre outros. Os participantes contaram que o 

interesse do grupo foi em construir casas populares para os moradores do bairro São 

Francisco.  

Alguns alunos ouvintes não concordaram, pois segundo eles, no bairro São 

Francisco existe muitos marginais que não trabalham e que iriam receber uma casa nova 

com o dinheiro do povo. Isso iria incentivá-los a não trabalhar mesmo. Mas os 

participantes argumentaram defendendo seu posicionamento: 

 

Marta: Não acho legal não, tem muita gente no São Francisco que já não 

trabalha, fica o dia todo na rua roubando e usando drogas, recebendo casas 

novas, ai que não vão fazer nada mesmo. Kysla: O problema é que tem muito 

trabalhador lá que não tem condições de comprar uma casa própria, fica 

morando no barraco. Rodrigo: Mas talvez a casa pode ser um incentivo para 

aqueles que usam drogas, mudarem de vida. (TRANSCRIÇÃO DAS 

GRAVAÇÕES, Professor-pesquisador ). 

 

 A apresentação foi encerrada com a apresentação dos cálculos realizados para 

apuração do total de casas que poderiam ser construídas com o dinheiro investido nos 

referidos estádios. 

Com o término da apresentação os alunos manifestaram suas impressões  sobre o 

desenvolvimento das atividades.  

 

Fernanda: eu adorei participar dessas atividades, eu não achava que seria tão 

interessante estudar algo relacionado à Matemática. Marcos: Pô fessor foi 

muito bom mesmo e, o mais interessante é que agora tudo que estou lendo ou 

ouvindo as pessoas falarem eu penso se realmente é verdade ou se pode ter 

algo por traz do que estou vendo ou ouvindo, como o senhor sempre falava 

nos encontros. Pedro: Gente, eu não participei dos encontros, mas se eu 

soubesse que vocês iriam estudar e conhecer tanta coisa, com certeza eu não 

iria perder.  (TRANSCRIÇÕES DAS GRAVAÇÕES, Professor-pesquisador) 

 

 Nessas falas percebemos a satisfação dos alunos, bem como, indícios de posturas 

críticas na fala do aluno Marcos ao contar que ao ouvir ou ler as informações ele realiza 

uma reflexão sobre elas. Temos isso como um indício de que a proposta da Modelagem 
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contribuiu para que os participantes percebessem a importância da leitura crítica.  No 

dizer de Paulo Freire (Gadotti; Freire; Guimarães, 1995, p.77): 

 

A leitura crítica implica, para mim, basicamente, que o leitor se assume como 

sujeito inteligente e desvelador do texto. Nesse sentido, o leitor crítico é 

aquele que até certo ponto “reescreve” o que lê, "recria” o assunto da leitura 

em função dos seus próprios critérios. Já o leitor não-crítico funciona como 

uma espécie de instrumento do autor, um repetidor paciente e dócil do que 

1ê. Não há nesse caso uma real apreensão do significado do texto mas uma 

espécie de justaposição, de colagem, de aderência. Assim, pode-se ter um 

texto crítico com uma leitura ingênua e um texto ingênuo com uma leitura 

crítica, que reescreve e supera a ingenuidade do texto. Essa superação só é 

possível pela leitura crítica, que, como já disse em outros momentos, é aquela 

que fundamentalmente sabe situar num contexto o que está sendo lido. Uma 

boa educação crítica estabelece permanentemente esse movimento dinâmico 

entre a palavra e o mundo e vice-versa. 

 

 Chamamos atenção para as mudanças nas manifestações dos alunos sobre os 

assuntos tratados, que percebemos ao longo do processo. Quando fizeram a pesquisa 

inicial sobre o tema Copa do Mundo, manifestaram crítica nos trabalhos escritos e 

apresentações. Porém, como já dissemos, a crítica não era deles, era dos autores dos 

textos que tinham lido. Se comportaram como leitores não-críticos repetindo o que 

tinham lido. Nas palavras de Freire, acima citado, fizeram leituras ingênuas de textos 

críticos. Ao final do projeto faziam leituras críticas: dos textos, das informações, das 

situações estudadas. Leituras críticas do mundo. 

 Destacamos a importância das tecnologias nas atividades de Modelagem que 

desenvolvemos. Embora tenhamos lançado mão de formas alternativas para obtenção de 

dados, como as visitas realizadas, reconhecemos que as tecnologias digitais atuaram 

como protagonistas. Possibilitaram abordar, em tempo real, um tema que despertou o 

interesse dos estudantes, cujo evento principal (a copa propriamente dita) ainda estava 

por acontecer. A quantidade de informações disponíveis na mídia possibilitou as 

pesquisas feitas pelos alunos e também pelos pesquisadores para coletar dados. Trouxe 

aos pesquisadores alternativas para conferir, nos textos construídos pelos alunos, o que 

de fato representava posicionamentos pessoais e críticos. Possibilitou mudar o 

direcionamento inicialmente dado, oferecendo aos alunos novos materiais para novos 

olhares e reflexões. Outro fato importante foi ter sido possível orientar os alunos para as 

formas de pesquisar na internet, para a importância de utilizar fontes confiáveis, para o 

olhar crítico sobre as informações obtidas. 



82 

 

 Para o professor-pesquisador, também sujeito dessa pesquisa, a Modelagem 

trouxe contribuições. Para refletir sobre isso trazemos Moreira (2010, p. 98) discorrendo 

sobre criticidade para Paulo Freire: “O educador deve refletir e aperfeiçoar 

permanentemente a prática educativa mediante um diálogo intenso e aberto com os 

educandos e uma análise crítica da própria realidade, em favor da autonomia dos 

educandos e do próprio educador”. 

 Ter participado desse projeto contribuiu para refletir sobre a forma de conduzir 

atividades de Modelagem em contextos educacionais. Concordamos com Franchi (2013, 

p. 151-152) quando diz que: 

Não há uma “receita” única prá se fazer modelagem na escola [...] cabe ao 

professor decidir sobre qual a melhor maneira de conduzir a sua atividade, 

que é única por suas características peculiares, que não se definem apenas 

pelo assunto abordado, mas também pelo momento e pelos participantes. O 

professor deve estar atento para identificar possibilidades na atividade e 

perceber a melhor maneira de abordar a Matemática que se mostra naquele 

contexto. Cabe também ao professor tirar proveito das situações no sentido 

de usar a modelagem para estimular o desenvolvimento de potencialidades 

dos estudantes tais como: iniciativa, criatividade, criticidade, autonomia para 

aprender, capacidade de trabalhar em equipe, de buscar informações e utilizar 

recursos variados para solução de problemas. 

 

 Os caminhos que trilhamos e as alternativas que escolhemos ao longo da 

atividade foram fruto dos diálogos que ocorreram entre professor-pesquisador e alunos e 

também entre professor-pesquisador e orientador da pesquisa. As escolhas foram no 

sentido de identificar as possibilidades que se mostraram e tirar proveito delas. Assim 

foi que escolhemos ir delimitando os temas com a intenção de aprofundarmos e 

possibilitarmos olhares críticos sobre cada um deles. Foi assim que escolhemos usar 

outras formas de obtenção de dados além da internet. Foi assim também que optamos 

por trazer o tema geral Copa do Mundo para um contexto local Habitação em Ouro 

Branco. 

 Aprendemos muito com os diálogos estabelecidos e com a vivência da sala de 

aula democrática. No início da pesquisa tínhamos uma visão da importância das 

conversas com os alunos que oportunizávamos no início das aulas de Matemática. As 

atividades de Modelagem que desenvolvemos e as leituras que fizemos durante a 

pesquisa nos possibilitaram um olhar mais crítico sobre os diálogos e sala de aula 

democrática. Será que naquelas conversas com os alunos de fato estávamos dialogando 

com eles ou, mesmo sem perceber, ainda predominava o padrão sanduiche de 
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comunicação com os alunos e o Absolutismo Burocrático na sala de aula? Temos hoje 

outro entendimento do que é dar voz aos alunos, não apenas no sentido de ouvir os seus 

problemas, mas no sentido de estimulá-los para que se desenvolvam, se posicionem 

criticamente na realidade e que, no diálogo, todos aprendam e cresçam. 
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CAPÍTULO 4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Falamos nesta pesquisa principalmente sobre o desenvolvimento de atividades 

de Modelagem Matemática, orientadas pela Educação Matemática Crítica, visando ao 

desenvolvimento de posturas críticas nos estudantes. Sua importância está em 

apresentar uma reflexão teórica sobre a Modelagem como uma alternativa às práticas 

docentes comumente desenvolvidas, nas quais alunos assistem às aulas passivamente, 

sem dar suas contribuições, sugestões ou críticas. Ou seja, não têm participação ativa 

nos processos de ensino e de aprendizagem. 

 Nossa questão de pesquisa foi: 

 

 “Que contribuições uma proposta pedagógica orientada pela Modelagem 

Matemática pode trazer para o desenvolvimento de posturas críticas nos estudantes?” 

 Para alcançarmos nosso objetivo, realizamos atividades de Modelagem 

Matemática, com temas livres, com um grupo de alunos do nono ano do ensino 

fundamental do Colégio Arquidiocesano de Ouro Branco/MG. Essas atividades foram 

desenvolvidas no contra turno das aulas, não por acreditarmos que não seria possível 

fazer durante as aulas de Matemática, mas por ter sido esta a forma que a escola 

permitiu que fosse feito. No desenvolvimento das atividades não tínhamos a 

preocupação em cumprir os conteúdos programáticos da disciplina e nem houve 

imposição que a Matemática estivesse presente nas discussões. Em conformidade a 

Skovsmose (2001), nossa proposta objetivava o desenvolvimento de posturas e 

habilidades que vão além do conhecimento matemático, visando à atuação crítica do 

estudante na sociedade. 

Apresentamos, no capítulo 1, os referenciais teóricos que deram subsídios para a 

realização e a análise das atividades. Delineamos sobre a Modelagem Matemática na 

Educação Matemática. Apresentamos a concepção de Modelagem de Barbosa (2001, p. 

31), escolhida para a pesquisa, que a define como “um ambiente de aprendizagem em 

que os alunos são convidados a indagar e/ou investigar, por meio da matemática, 

situações com referência na realidade”. 
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Trouxemos também referências sobre o uso de Tecnologias Digitais na 

Modelagem, sobre diálogos e sobre a Educação Matemática Crítica. Consideramos 

importantes esses referenciais, uma vez que as atividades de Modelagem foram 

desenvolvidas segundo os objetivos da Educação Matemática Crítica, viabilizando a 

criação de ambientes de aprendizagem com características de Cenários para 

investigação, usando tecnologias e buscando favorecer os diálogos entre os 

participantes.  

Utilizamos a metodologia de pesquisa qualitativa. Apresentamos no Capítulo 2 

nossas opções metodológicas, apontando a questão de investigação, objetivos e 

instrumentos para a coleta de dados. Consideramos todos os participantes das atividades 

como sujeitos da pesquisa, incluindo também o professor-pesquisador. A escolha de 

incluir o professor-pesquisador como sujeito, embora não tenha sido prevista 

inicialmente, deve-se à identificação do papel decisivo que desempenhou na condução 

das atividades, que são descritas e analisadas no capítulo 3. 

Toda a análise foi orientada por três eixos que entendemos que tiveram grande 

importância para o desenvolvimento de posturas críticas nos estudantes: forma de 

condução das atividades, sala de aula democrática e diálogos. 

A análise é feita seguindo as etapas segundo as quais as atividades foram 

desenvolvidas. Em todo o processo tivemos como foco estabelecer a sala de aula 

democrática, na qual os participantes poderiam atuar em igualdade, buscando o diálogo 

e a reflexão crítica sobre os temas abordados. Os temas foram escolhidos livremente 

pelos alunos, porém foram sendo delimitados no transcorrer das atividades, visando que 

as discussões sobre eles pudessem ocorrer de modo conjunto no grupo todo dos 

participantes. Dessa forma, embora os alunos mostrassem uma diversidade de 

interesses, democraticamente foram caminhando para um único tema em cada etapa. 

 Desde a pesquisa inicial exploratória estimulamos o olhar crítico dos alunos 

para tudo que estavam lendo ou discutindo. Na primeira etapa estudamos a Copa do 

Mundo de 2014, que estava prestes a acontecer no Brasil naquele momento, despertando 

o interesse dos alunos. O país estava mobilizado para isso e a mídia veiculava muitas 

informações sobre o evento e sobre como o país estava se preparando para ele. Os 

alunos pesquisaram sobre pontos positivos e negativos da realização da Copa do Mundo 

no Brasil, sobre manifestações populares que estavam ocorrendo e também sobre os 

gastos com o evento. Os alunos leram muitas coisas sobre os temas, conseguiram muitas 

informações na internet, porém percebemos que, no dizer de Freire, fizeram uma leitura 
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ingênua dos textos, reproduzindo as ideias dos autores. Apesar disso as plenárias 

oportunizaram a inserção em debates abordando questões políticas, econômicas e 

sociais. 

Na etapa seguinte, em conjunto com os alunos optamos por aprofundar nossos 

estudos sobre os gastos com a Copa. A sala de aula democrática estava sendo 

viabilizada, uma vez que o diálogo era estimulado e todas as decisões de 

encaminhamento eram tomadas em conjunto.  

Refletindo sobre a prática que estava sendo desenvolvendo em sala de aula, 

julgamos que poderia ser interessante mudar um pouco a estratégia. Ao invés dos alunos 

pesquisarem livremente sobre os temas, fizemos uma busca na internet e escolhemos 

algumas reportagens sobre os gastos com a Copa para serem estudadas com os alunos. 

Nosso entendimento foi que poderíamos estimular uma leitura mais crítica dos artigos, 

resultando em aprofundamento no tema. Durante as discussões sobre os assuntos 

relacionados aos textos surgiram ideias de diferentes formas de buscar dados, como a 

visita à loja do Jouber, já comentada anteriormente. 

Finalmente na 4ª etapa, buscamos fazer com que as discussões e troca de ideias 

estivessem voltadas para uma realidade mais próxima dos participantes, sugerindo que 

eles pensassem sobre o que poderia ser feito na cidade de Ouro Branco com o dinheiro 

gasto com dois dos estádios construídos para a Copa. Nossa percepção é de que os 

participantes mergulharam no desenvolvimento da atividade, ao trazermos o problema 

para uma realidade ainda mais próxima e que eles conheciam bem.  Ao final, já era 

perceptível uma leitura crítica de mundo e manifestações de posturas críticas por 

diferentes meios. 

Buscaremos sintetizar contribuições que a proposta desenvolvida trouxe para o 

desenvolvimento de posturas críticas nos estudantes. Para tanto trazemos novamente 

nosso entendimento sobre o que seriam indícios de posturas críticas: ações que 

envolvem busca de informações objetivas e confiáveis, exame de fatos evitando rótulos, 

dúvidas, questionamentos, reflexões, problematizações, argumentações, 

posicionamentos, respeito e autonomia. Que envolvem também enxergar os 

acontecimentos à sua volta com discernimento para dar suas próprias interpretações e 

propor soluções aos problemas enfrentados.  

Pudemos observar que, com as atividades de modelagem, houve uma mudança 

considerável da forma de obter as informações e no olhar sobre elas. Inicialmente os 
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alunos tinham dificuldade de encontrar informações na internet e não sabiam como 

selecionar as informações obtidas. Com as orientações recebidas aprenderam busca-las, 

passaram a prestar atenção nas fontes e ficaram mais atentos à necessidade de verificar a 

veracidade das informações. Também vislumbraram outras possibilidades de obter 

informações além da internet e tiveram iniciativa para utilizá-las, como pode ser 

percebido quando sugeriram a visita a uma imobiliária da cidade para conhecer mais 

sobre loteamentos e preços de terrenos. Entendemos que as “velhas” e “novas” práticas 

de Modelagem conviveram de forma harmoniosa nas atividades e contribuíram para 

isso.  

Os alunos passaram a examinar com mais cuidado as informações obtidas. Nas 

atividades iniciais se limitaram a reproduzir o que haviam encontrado. Depois, com 

diálogos estabelecidos a partir dos trabalhos com os textos sugeridos pelo professor, 

passaram a analisar as informações, considerando outros pontos de vista além da pura 

informação coletada.  Tiveram interesse em conhecer órgãos e programas 

governamentais, como o BNDS e o Programa Minha Casa Minha Vida, e viram como 

isso afeta a comunidade na qual estão inseridos. Somos levados a crer que passaram a 

ter uma leitura mais crítica do mundo. 

Passaram a ser mais questionadores e perceberam a importância de 

problematizar e provocar reflexões. Isso se percebe pelos diálogos estabelecidos e 

principalmente pela forma como conduziram a atividade final de apresentação do 

projeto aos demais colegas do nono ano. Ao invés de apenas mostrar os trabalhos que 

desenvolveram, provocaram reflexões e debates ao perguntaram para os colegas o que 

poderia ser feito em Ouro Branco com o dinheiro gasto com os estádios. Tendo 

propiciado o debate, surgiram opiniões diferentes das que eles tinham. No entanto, eles 

souberam ouvir com respeito, contra argumentar e defender seus pontos de vista. 

Souberam criar condições para o estabelecimento de um diálogo verdadeiro. 

Outra contribuição identificada foi a autonomia para tomar decisões e fazer 

escolhas, com base em critérios diversos não puramente matemáticos. Isso se 

evidenciou na escolha do bairro para construção das casas. Embora outros bairros 

possibilitassem a construção de maior número de casas, a modelagem do problema 

considerou aspectos como meios de transporte, serviços disponíveis, entre outros. 

Também ao estudar a disposição das casas nos terrenos consideraram o espaço para as 

crianças brincarem. Tiveram clareza para compreender a problemática e discernimento 

para dar interpretações próprias e propor soluções.  
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Embora a atividade não tenha gerado de imediato uma ação direta para resolução 

do problema de habitação na cidade de Ouro Branco, somos levados a crer que 

contribuiu para que os participantes percebessem possibilidades de abordar uma 

situação problemática e pensar alternativas para solucioná-la. Dessa forma tiveram 

consciência da realidade e da possibilidade de modifica-la. Vivenciar a sala de aula 

democrática pode ter marcado de alguma maneira esses participantes, no sentido de que 

podem levar para suas vidas atitudes que tiveram nessa experiência.   

Por fim, entendemos que a presente pesquisa traz contribuições aos interessados 

em conduzir atividades de Modelagem na perspectiva sociocrítica, orientadas pelo 

diálogo e pela sala de aula democrática, visando ao desenvolvimento de posturas 

críticas dos alunos. A descrição das atividades, da forma como foram conduzidas, dos 

recursos utilizados, das dificuldades encontradas, da forma como foram contornadas e, 

sobretudo, a análise dos resultados obtidos podem subsidiar trabalhos e inspirar outras 

pesquisas. 

Finalizamos apresentando um Produto Educacional, construído com base nas 

atividades desenvolvidas, intitulado “Desenvolvendo posturas críticas nos estudantes: 

uma atividade de Modelagem Matemática”. Esse material pode trazer alguma 

orientação àqueles que desejarem desenvolver atividades com objetivos semelhantes aos 

que tivemos em nossa pesquisa. 

Neste material descrevemos e comentamos as atividades desenvolvidas dando 

destaque à forma como foram conduzidas pelo professor. Também apresentamos os 

referenciais teóricos que nos deram suporte para sua realização. O mesmo está 

disponível na página do Programa do Mestrado Profissional em Educação Matemática 

da Universidade Federal de Ouro Preto. 
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APÊNDICE  – TRANSCRIÇÕES DAS ATIVIDADES 
 

ATIVIDADES DO DIA 17 DE JULHO DE 2014 

 

Marcus Paulo: Os holandeses curtiram muito eles ficaram no Rio De Janeiro e 

aproveitaram muitas coisas por lá, foram até no morro onde o Michel Jackson gravou 

um clipe musical.  

Professor: Morro Santa Marta. 

Rodrigo: Para eles o Brasil foi muito bom, realmente saíram daqui muito satisfeitos. 

Fernanda: Claro eles mascararam as coisas.  

Professor: Como assim, mascararam? 

Fernanda: mudaram muitas coisas no Brasil, para receberem os turistas que vieram para 

a copa do mundo. 

Kysla: Apesar de terem mascarados os turistas falaram que viram muita pobreza no 

Brasil, com o custo das coisas muito elevado.  

Rodrigo: Meu primo mora em Belo Horizonte e ele gosta muito de sair para os bares da 

cidade, mas durante a copa do mundo ele disse que quase não estava saindo em função 

dos elevados custos das bebidas e comidas cobradas nos bares e quando saia levava de 

casa algumas cervejas em um isopor. 

Professor: Juliana, você falou sobre a organização do Brasil para a Copa. Pelo que 

lemos, segundo os estrangeiros consultados a organização do Brasil para a copa do 

mundo foi muito boa. Isso mostra a realidade do país?. O que você acha sobre isso? 

Juliana Campos: Acho que as coisas no Brasil foram mascaradas para passarem uma 

imagem legal para o mundo. 

Juliana Dias: Eles construíram um muro grande na entrada Rio de Janeiro com uns 

desenhos bonitos para tampar a favela que fica logo atrás. 

Kysla: É melhor tampar o que é feio do que tentar arrumar, assim os turistas não tem 

contato com a favela e os que moram lá. 

Fernanda: É eu também li na internet isso, em vez de tentarem melhorar a favela em si, 

não. Eles a tamparam e deixaram os moradores do mesmo jeito, com os mesmos 

problemas. 

Marcela: Passou no Jornal Nacional quando os jogadores da Holanda foram na favela 

do Rio de Janeiro, acho que foi o Marcus que falou, mas estavam acompanhados de 

muitos policiais, todos em volta deles, para protege-los. 
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Professor: Será que a segurança nesses locais são sempre presentes como vocês 

perceberam? 

Rodrigo: Claro que não, os policiais estavam lá só por se tratar de jogadores famosos e 

para que nada acontecesse com eles. Com os que moram lá pode acontecer qualquer 

coisa, mais com as estrelas não (Craques de Bola). 

Professor: Bom então vocês estão falando que os governantes esconderam a favela com 

um muro, colocaram segurança junto aos jogadores para que nada acontecesse com eles. 

Gostaria de saber  mais o que vocês acham que foi feito para receber os turistas no 

Brasil?  

Kysla: Eles pegaram alguns moradores de rua das grandes cidades e alojaram em 

algumas escolas, deram comida para eles, nas escolas podiam tomar banho e dormir.  

Professor: Vocês sabem o que foi feito com esses moradores de rua após a copa? 

Kysla: não, eu não sei 

Professor: Quando estivermos no laboratório de informática poderemos consultar sobre 

essa informação. 

Hayla: Professor, eu acho que eles não conseguiriam manipular tanto os dados assim 

não. Não conseguiriam 83% de satisfação com a organização na copa, se realmente não 

tivesse sido bom. Eu acredito que tenha sido muito bom sim. 

Professor: Gente, vamos pensar um pouco sobre o que estava acontecendo antes da copa 

do mundo, greves, congestionamentos nos trânsitos, protestos. O que aconteceu durante 

a copa? Como ficaram os protestos, greves e trânsito em geral? 

Marcus: A televisão não mostrava nada durante a copa, ficou tudo escondido. 

Marcela: Durante a copa foi mil maravilhas, em Belo Horizonte foram criados pontos de 

ônibus com televisão, água de graça, maior luxo, para as pessoas que fossem para o 

Mineirão, acredito que por isso que 76% dos entrevistados avaliaram como ótimo o 

transporte até o estádio. 

Kysla: Para os turistas a melhora nos pontos de ônibus foi muito boa, acredito que 

tenham aumentado o número de ônibus também, o problemas são as pessoas que 

precisam do transporte público e seu caminho não passa pelo mesmo percurso do 

Mineirão ou outros estádios que tiveram jogos da copa. 

Maria Eduarda: tem pessoas que precisam sair de casa às 5 horas da manhã para 

trabalhar às 9 horas, precisam acordar muito cedo, porque os ônibus que passam mais 

tarde só andam lotado. 

Igor: Tudo isso foi uma estratégica para que a copa desse certo. 
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Professor: Vocês acham que essas estratégicas, como o Igor disse se limitam a isso que 

nós falamos até agora? Vocês acham que os governos fizeram mais coisas para que a 

copa fosse realmente um sucesso. Pelo menos, para que os turistas achassem, como 

vocês já disseram? 

Rodrigo: a televisão que não mostrou muita coisa, as greves e os protestos continuaram. 

Professor: Antes do início da copa do mundo, vocês ouviam falar em 

congestionamentos nos trânsitos das grandes cidades ? E durante a copa, ouviram falar? 

Marcela: em São Paulo nos dias de jogos do Brasil o governador decretou feriado. 

Marcus: foi porque o Pelé não conseguiu assistir o jogo do Brasil. Ele estava indo para o 

estádio, mais ficou preso no trânsito. 

Professor: Muito Bem, então além das modificações realizadas para que a realização da 

copa fosse realmente um sucesso, o sistema de trânsito também foi beneficiado com os 

feriados. Mais o quê? 

Marcus: Férias escolares antecipadas 

Marcela: Dispensa dos empregados bem antes do jogo, para que pudessem assistir em 

suas casas. 

Giovana: Acho que é necessário tudo isso sim, é uma questão de comodidade. Quando 

você vai receber alguém em sua casa você quer tratar bem não é ? Aqui nós tínhamos 

que tratar bem os turistas estrangeiros.  

Giovana: As pessoas reclamam do trânsito, mais ninguém deixa seu carro para andar 

com o transporte público, se todos fizessem sua parte não teriam tantos problemas. Em 

alguns países Europeus o sistema de transporte funciona muito bem, aqui bastaria 

agente reivindicar isso. 

Marcus: O Giovana, mais reinvindicações que já existem. A questão é que para a copa 

do mundo os governantes realmente manipularam as coisas para que o mundo tivesse 

uma boa impressão do nosso país. 

Rodrigo: Mais o Brasil não tem que agradar só os estrangeiros, tem que agradar a 

população. Os estrangeiros são passageiros, não vão ficar aqui para votar nos políticos. 

Fernanda: Olha só, eu vi um filme que é de comédia, mais tem uma coisa que dá para 

relacionar com a nossa situação. Havia varias pessoas estagiando na empresa do 

Google, ai fizeram uma gincana, e organizaram algumas equipes, para saberem qual 

seria a vencedora. Em uma das equipes havia um rapaz que só prejudicava seus 

companheiros de equipe e falava com o gerente da empresa sobre tudo de errado que 

seus companheiros haviam feito, só para ficar numa boa com a gerência. Só que a 
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equipe dele perdeu pela falta de união. Acho que a presidente Dilma pensou em se sair 

bem para o mundo, mais prejudicou muito seus aliados, no caso a população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

ATIVIDADES DO DIA 21 DE JULHO DE 2014 

 

Marcos: Professor eu encontrei uma imagem do mapa do Brasil mostrando os estádios 

construídos nas regiões e algumas informações sobre eles. Achei legal porque ai agente 

tem uma ideia de como fica a distribuição dos estádios. 

 

Imagem 1 – Distribuição dos estádios com dados de investimento, capacidade inauguração e propriedade 

(Privado ou Público) – Fonte www.  

Professor: o que você achou sobre essa distribuição ? 

Marcos: Achei que tem muitos estádios no nordeste do país, eles poderiam ser mais bem 

distribuído. 

Professor: Será que existe algo relacionado a essa distribuição, gente o que vocês 

acham? 

Rodrigo: A maioria dos estádios fica onde já tinha algum construído. Eles só foram 

reformados. 

Vitor: Claro que não e os estádios do Amazonas e Mato Grosso, foram construídos para 
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a copa, não tinha estádio lá antes. Eles não têm nem times de futebol conhecidos. 

 Juliana: Para que o Brasil sediasse a copa os governos tiveram que construir ou 

reformar todos esses estádios. 

Kysla: Nossa será que não poderiam ter menos estádios construídos e uma distribuição 

melhor? 

Professor: Os estádios foram construídos ou reformados para atenderem  as exigências 

da FIFA realmente, agora, nós poderemos consultar quais foram realmente essas 

determinações e se poderíamos ter feito estádios em localizações geográficas diferentes 

ou em menor quantidade.  

Rodrigo: É, tinha que ser diferente, porque esses estádios que ficam no Amazonas e no 

Mato Grosso já estão se nenhuma utilização. 

Professor: Vocês leram sobre as parcerias chamadas parcerias público privadas PPP ‘s 

que os governos pensavam em criar ?. O que vocês acham sobre elas ? 

Giovana: Deu certo em alguns estádios, o governo não teria dinheiro para construir 

todos eles sem o investimento das empresas. 

Professor: Por que deu certo em apenas alguns? 

Juliana Dias: Eu acho que não tinha como dar certo em todos. Qual empresa que vai 

construir um estádio no Pantanal. Quem vai usar?  

Isa: Gente, só esse governo mesmo para achar que alguma empresa iria perder dinheiro 

construindo estádio no Amazonas ou em Mato Grosso. 

Vitor: Essa Dilma só faz burrada. 

Maria Eduarda: Não é só a Dilma, ela não manda em nada sozinha, acho que a culpa é 

dos senadores, deputados e auxiliares dela. 

Kysla: Nós temos que começar a cobrar mais dos políticos e tem que começar desde a 

nossa cidade, cobrando primeiro da Cida Campos (Prefeita da cidade de Ouro Branco), 

e assim por diante.  

Igor: Olha só, vocês estão falando da Dilma, no Brasil tem 31 partidos e cada um 

inimigo do outro, por exemplo a Dilma dá uma ideia muito boa para a sociedade, mas 

vem outro político e vota contra as propostas dela, só porque a Dilma é do PT e ele é de 

um partido contrário. Eles não têm interesse nas melhorias de todos e sim interesses 

individuais. 

Professor: Sobre essas construções existem muitas imposições e determinações da 

FIFA, entretanto, como a Juliana já disse, foi o interesse do Brasil em sediar o mundial. 

Nos interessa é saber se tínhamos realmente condições para tal realização. E, de onde 
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vocês acham que veio todo dinheiro para essas obras? 

Igor: Do nosso bolso.  

Hayla: Na reportagem vem falando que o governo tinha dito que não iria gastar nenhum 

centavo em dinheiro público, mas depois mudaram. 

Fernanda: Eles falaram que tinha uma maneira de conseguir dinheiro sem ser o do povo 

só para trazer a copa para o Brasil, mas na verdade não tinha condições de fazer isso 

sem ser com nosso dinheiro. 

Professor: Depois de tudo que discutimos sobre esses gastos, vocês acham justa a 

maneira que o dinheiro foi gasto? 

Kysla: Acho muito legal os investimentos que a população poderá utilizar depois, nos 

aeroportos, estradas, mais a população em geral precisa de educação, saúde e emprego. 

O governo investi em bolsa família, por exemplo e não pensa no futuro. Bolsa Família 

não resolve. 

Isa: Mais tem muitas famílias que precisam desse dinheiro. 

Rodrigo: mas a bolsa família é uma miséria, é muito pouco e também eu sei de pessoas 

que ganham esse dinheiro sem precisar. 

Kysla: o que estou falando é que o governo tem que investir em educação e emprego 

para as pessoas, por exemplo seu filho terá ensino de qualidade, ele vai formar, ele vai 

estudar e ter um emprego de qualidade também e consequentemente ele vai ganhar bem. 

Não sou contra a bolsa família, só acho que não é a melhor opção, pois as pessoas ficam 

dependente daquilo.  

Isa: é verdade, a bolsa família é uma medida de imediato, para tentar resolver rápido as 

coisas, com é o caso das cotas, hoje nós temos cota para tudo e isso não adianta, tem 

que resolver os problemas dando oportunidade igual para todos. 
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ATIVIDADES DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014 

 

- Fernanda: sinceramente, acho legal a ideia dos Franceses, mais acredito que iria 

beneficiar apenas as pessoas que moram naqueles locais. Com dinheiro que foi gasto 

daria para ajudar mais gente do Brasil todo. 

- Marcos: não entendi como funcionaria esse lance de ter jogo de futebol e moradia ao 

mesmo tempo, estou pensando aqui, esses Franceses não devem ter assistido nenhum 

jogo de futebol aqui do Brasil. Tem muita briga e confusão, como as pessoas iriam 

morar ali perto? Não tem jeito. 

-Haila: há eu achei legal a preocupação de dois Franceses com as pessoas que não tem 

casa, porque muitos Brasileiros não estão pensando nisso. 

- Igor: cara, esses estádios vão realmente ficar as moscas, porque 4 mil pessoas em um 

jogo de futebol, como está aqui na reportagem ele ficará vazio, quase ninguém. Aqui no 

Mineirão os jogos tem mais de 40 mil torcedores,     

- Kysla: No texto que lemos semana passada falava do valor para construir uma casa 

popular, era de R$ 40 mil, cada casa. Com o valor gasto nesses estádios que vão ficar 

parados depois da copa daria para construir muitas dessas casas. 

Professor: Verdade Kysla, vamos até o laboratório de informática para verificarmos 

esses valores e possibilidades. 

-Rodrigo: Pô, é a primeira vez que vejo todos os computadores da escola funcionando, 

- Vitor: Eles são todos novos e nós nunca utilizamos nas aulas normais. 

Professor: Como assim aulas normais Vitor ?  

Vitor: Durante as aulas de história, Geografia, Português e outras. Nós só utilizamos os 

computadores para apresentação de trabalhos. Agora sim nós estamos usando de 

verdade os computadores do colégio. 
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ANEXOS 

 

Anexo A 

 

http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2014/07/1486270-83-dos-estrangeiros-

avaliam-positivamente-organizacao-da-copa.shtml 

 

83% dos estrangeiros avaliam positivamente organização da Copa 

Os turistas estrangeiros que vieram para a Copa do Mundo no Brasil aprovaram 

a organização da Copa do Mundo de forma geral, assim como os serviços prestados 

durante o evento, mostra pesquisa realizada pelo Datafolha em pesquisa junto a 2209 

estrangeiros de mais de 60 países nos aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro e 

Brasília, e em Fanfests e locais de grande concentração de público nas cidades de Belo 

Horizonte, Salvador e Fortaleza, além de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. As 

entrevistas foram feitas em inglês e espanhol entre os dias 1º e 11 de julho. Esse 

universo não representa, portanto, a totalidade de estrangeiros presentes no país. Além 

do pesquisar o perfil deste público, o Datafolha também os consultou suas impressões 

sobre o Brasil, de forma geral, e sobre a organização e estrutura da Copa do Mundo, e o 

resultado é positivo tanto para o país quanto para o evento.  

O levantamento revela que 83% dos estrangeiros que vieram ao Brasil avaliaram 

como ótima ou boa à organização do Mundial de seleções. Para 12%, a organização, de 

forma geral, foi regular, para 3%, foi ruim ou péssima e 1% não soube responder.  

De maneira geral, não há diferenças de opiniões sobre a organização do Mundial 

entre os estrangeiros. A única exceção está entres os que moram na Colômbia, entre 

esses, 90% avaliam positivamente a organização do evento.  

A organização da Copa e a segurança pública superaram as expectativas dos 

estrangeiros. Já, as opiniões sobre a mobilidade urbana e o sistema de comunicação do 

país ficaram divididas. Para a maioria (60%), a segurança pública do Brasil foi melhor 

do que o esperado, principalmente, entre os que moram na Inglaterra (72%). Para 34%, 
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ficou dentro do que esperavam, para 4% foi pior (entre os que moram no México chega 

13%), e 2% não souberam responder.  

A organização da Copa foi melhor do que o esperado para 51%, foi dentro do 

que era esperado para 39%, e pior, para 8%. Entre os estrangeiros que moram no 

México a decepção foi maior, para 26% a organização foi pior do que a expectativa.  

Já, a mobilidade urbana foi melhor do que o esperado para 46% (entre os 

residentes na Colômbia alcança 57%), dentro do esperado para 40% e pior para 11% 

(entre os residentes no México alcança 25%). O sistema de comunicação (incluindo 

telefonia e acesso à internet) foi o item pesquisado com avaliações mais divididas. Para 

24%, o sistema de comunicação superou as expectativas (entre os que moram na 

Alemanha chega a 42%), mesmo índice dos que declararam que foi pior (entre os que 

moram na Colômbia chega a 37% e entre os que moram no México, 36%), para 31%, 

foi dentro do esperado e 21% não souberam responder.  

A maioria assistiu (69%) pelo menos um jogo nos estádios. Desses, 22% 

declararam terem visto a uma partida, 16% duas, 12% três, e 20%, quatro ou mais 

partidas. A média de jogos assistidos no estádio pelos estrangeiros ficou em dois jogos. 

Entre os turistas que vivem na Alemanha, Austrália, México e Noruega a média de 

jogos sobe para três (cada um). Dos estrangeiros que não assistiram nenhum jogo no 

estádio (31%), os que vivem na Argentina se destacam (entre eles a taxa alcança 48%). 

Menos instruídos, mulheres e mais jovens são outros destaques - entre esses segmentos, 

respectivamente, 51%, 39% e 39% não foram aos estádios ver algum jogo.  

Dos entrevistados que foram aos estádios assistir pelo menos um jogo, o 

conforto e a segurança foram os itens pesquisados melhor avaliados, com 92% de ótimo 

ou bom (cada um).  

A qualidade dos transportes até o estádio também foi bem avaliada, com 76% de 

aprovação. Para 14%, a avaliação foi regular, para 6%, ruim ou péssima e 5% não 

souberam responder. Entre os entrevistados que moram na Colômbia e na Argentina, as 

taxas de aprovação são mais altas e alcançam, respectivamente, 87% e 83%.  

Enquanto, os itens refeições nos estádios e sistema de comunicação das arenas 

(incluído telefonia e acesso à internet) foram os piores avaliados, com taxas de 

aprovação de, respectivamente, 42% e 39%. A taxa de regular ficou igual, em 19% para 

ambos os itens, e a de reprovação alcançou, respectivamente, 17% e 22%. Esses itens 

apresentaram as taxas mais altas de não sabe, com 23% e 20% de menções.  
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A avaliação negativa do sistema de comunicação foi mais alta entre os que 

residem na Argentina, 29%. Já, a reprovação às refeições servidas nos estádios é maior 

entre os que residem nos EUA, 26%. De maneira geral, entre os que avaliam 

negativamente à organização geral da Copa, a reprovação de cada item ficou acima da 

média.  

Em sua estadia no Brasil, sete a cada dez entrevistados (71%) não presenciaram 

protestos contra o evento esportivo. Dos que notaram as manifestações (29%).  

Quando perguntados se presenciaram ou ficaram sabendo de manifestações 

contrárias à Copa no país, 63% afirmam positivamente e 37% negativamente. Dos que 

presenciaram ou ficaram sabendo, 43% declararam que as manifestações foram 

pacíficas e 19% que foram violentas.  

95% aprovam a hospitalidade dos brasileiros 

Nove a cada dez entrevistados têm a opinião de que o brasileiro é simpático e 

receptivo. Para comparar esses dados, o Datafolha elaborou um índice de avaliação de 

nove itens, cujo objetivo foi medir o sentimento dos entrevistados com relação aos 

brasileiros e com relação aos serviços do país. O índice é calculado 

subtraindo&#8208;se a taxa de menções negativas (ruim/péssimo) da taxa de menções 

positivas (ótimo/ bom), para evitar números negativos soma&#8208;se 100 aos 

resultados. Índices acima de 159 pontos são considerados positivos e abaixo, negativos.  

Dos nove itens levantados, em seis os estrangeiros ficaram satisfeitos, com 

destaque para a hospitalidade dos brasileiros, o melhor avaliado. Os três itens 

reprovados foram aqueles relacionados ao custo de serviços.  

A hospitalidade dos anfitriões da Copa alcançou 194 pontos e foi avaliada como 

ótima ou boa por 95%. Vieram a seguir, a qualidade das atrações turísticas, com 183 

pontos e avaliação positiva de 84% (entre os que moram na Colômbia chega a 93%), a 

diversidade das atrações turísticas, com 181 pontos e avaliação positiva de 83% (entre 

os que moram no Chile chega a 91%), e a segurança, com 179 pontos e avaliação 

positiva de 82% (entre os que moram na Colômbia chega a 88%).  

A maioria dos turistas também avaliou positivamente a qualidade do transporte 

aéreo (172 pontos e 76% de aprovação) e a qualidade do setor hoteleiro do país (160 

pontos e 64% de aprovação).  

Já os itens custo das atrações turísticas, custo do transporte aéreo e custo do 

sistema hoteleiro tiveram avaliações positivas menores, respectivamente, 48%, 45% e 

32%. Avaliaram negativamente o custo do sistema hoteleiro 27%, a taxa mais alta de 
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todos os itens, 18% o custo do transporte aéreo e 15% o custo das atrações turísticas - 

entre os residentes na Austrália, 43% avaliaram negativamente o custo do sistema 

hoteleiro.  
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Anexo B 

 

http://noticias.terra.com.br/brasil/politica/ao-menos-r-48-bi-de-dinheiro-publico-foram-

gastos-na-copa,611578b965886410VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html 

 

Ao menos R$ 4,8 bi de dinheiro público foram gastos na Copa 

Pelo menos R$ 4,8 bilhões de dinheiro público foram gastos pelos governos estaduais 

com as arenas da Copa do Mundo, valor que não inclui pagamentos milionários dos 

Estados a empreiteiras em PPPs 

Governos estaduais usaram dinheiro público nas obras de 10 dos 12 estádios da Copa do 

Mundo. O gasto público estadual usado na construção das arenas soma pelo menos R$ 

4,8 bilhões, segundo informações levantadas pela Pública entre o fim de maio e o início 

de junho no Portal da Transparência da Copa, de responsabilidade da Controladoria-

Geral da União (CGU), nos contratos, diários oficiais, relatórios dos Tribunais de 

Contas Estaduais e acórdãos do Tribunal de Contas da União. A conta inclui as despesas 

relacionadas a empréstimos e investimentos diretos 

 

Em sete arenas, os governos estaduais assumiram dívidas com o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Juntos, Amazonas, Bahia, Ceará, 

Mato Grosso, Paraná, Pernambuco e Rio de Janeiro pegaram R$ 2,3 bilhões em 

empréstimos com o banco, que serão quitados somente entre 2025 e 2027. A quantia 

será paga com recursos desses governos. O Rio de Janeiro também tomou um 

empréstimo com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) no valor de 

R$ 250 milhões e usou uma porcentagem de um empréstimo de R$ 1,2 bilhão com a 

Caixa Econômica Federal para bancar a reforma do Maracanã.  

Seis Estados também firmaram parcerias público-privadas (PPPs) com empresas 

responsáveis pela construção e administração dos estádios, que serão remuneradas para 

isso. Estes contratos preveem pagamentos milionários feitos pelo poder público nos 

próximos anos.  

Apesar dos sucessivos contatos da Pública com as secretarias estaduais responsáveis 

pelas obras e com os tribunais de contas estaduais (TCEs), em apenas seis casos foi 

confirmado o volume de recursos que o Estado injetou diretamente nas arenas. Estas 

http://apublica.org/2014/06/tem-dinheiro-publico-sim-senhor/
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informações foram divulgadas pelos Estados Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, 

Mato Grosso e Paraná.  

A dívida pública com a Copa só começou a ser admitida recentemente pelo governo 

federal, que mantinha um discurso bem diferente. “Não haverá um centavo de dinheiro 

público para os estádios da Copa”, falou o ministro do Esporte, Orlando Silva, em 2007. 

As declarações oficiais mudaram este ano. Recentemente, a presidenta Dilma Rousseff 

disse ao jornal português Público que nem “meio estádio” sairia sem dinheiro público. 

O secretário-geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, deu uma explicação 

semelhante em entrevista ao UOL. “Havia uma pretensão, uma expectativa de que 

pudéssemos mobilizar a iniciativa privada para que ela desse conta ( dos investimentos 

em estádios ), (…) ( mas ) houve uma contradição entre o que se esperava e a 

realidade”, afirmou.  

Na visão de Gil Castello Branco, fundador da Associação Contas Abertas, entidade não-

governamental que fiscaliza e estuda gastos do Estado, o discurso oficial confunde a 

população sobre o real custo das arenas da Copa para os cofres públicos. “O gasto 

público não está sendo divulgado de forma clara. Muitas vezes vemos na internet que os 

estádios foram custeados com financiamentos e que serão pagos. Quando houve as 

manifestações de junho, a presidente foi a público dizer que não existem recursos do 

orçamento federal para estádios. Ela foi cirúrgica nessa declaração porque existem os 

financiamentos federais, mas existem os recursos dos orçamentos estaduais, municipais 

e do Distrito Federal que são dinheiro público, sim”, critica. Ele ainda ressalta que os 

empréstimos do BNDES ocorrem sob condições especiais de juros, em uma linha de 

financiamento criada exclusivamente para as arenas da Copa.  

Houve casos em que os poderes estaduais tiveram que bancar completamente as obras, 

endividando-se com o BNDES e destinando verbas de seus cofres diretamente para os 

estádios. Para a construção da Arena da Amazônia, em Manaus, o governo recebeu R$ 

400 milhões do BNDES, além dos R$ 269 milhões que estavam previstos para serem 

gastos na obra com dinheiro do tesouro estadual, segundo dados da CGU. Já o governo 

do Mato Grosso gastou R$ 286,3 milhões na Arena Pantanal, em Cuiabá, e ainda firmou 

um empréstimo de R$ 337,9 milhões com o banco.  

Sandro Cabral, professor da Escola de Administração e coordenador de grupo de 

pesquisa sobre o legado das Arenas da Copa na Universidade Federal da Bahia (UFBA), 

acredita que a iniciativa privada percebeu que esses empreendimentos não eram 

vantajosos e não quis se comprometer com a construção ou operação dos estádios de 
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Manaus e Cuiabá. “Esses casos nem atratividade para PPPs tiveram. Foram 100% 

públicos porque você não tem um campeonato local ou um clube de expressão que seja 

capaz de atrair jogos. A alternativa que sobrou foi fazer o governo investir”, aponta.  

Os governos da Bahia, do Ceará e de Pernambuco também precisaram contratar 

empréstimos com o BNDES para ressarcir a iniciativa privada – responsável pelas obras 

das suas respectivas arenas, construídas no formato de parcerias público-privadas. O 

Maracanã, no Rio de Janeiro, é um caso à parte: depois de uma bilionária reforma 

bancada exclusivamente com recursos públicos, o governo do Rio concedeu o estádio à 

iniciativa privada por 35 anos.  

Os contratos das PPPs de seis arenas também exigem que os governos estaduais paguem 

os parceiros privados por seus serviços. Esse valor, chamado de contraprestação, inclui 

os custos da obra, das operações financeiras e de manutenção e administração dos 

estádios, já que a exploração comercial das arenas ficará a cargo dessas empresas. “É a 

diferença de comprar uma casa à vista e uma casa financiada. Nas prestações de 

financiamento está embutido o custo financeiro. Além disso, tem uma pequena parcela 

que é do custo de manutenção dos estádios nesses anos todos, porque isso ficará 

também com o concessionário. Então as duas coisas se somam ao valor que, segundo a 

avaliação, custava a obra em si”, aponta Carlos Sundfeld, professor do curso de Direito 

da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV).  

Duas sedes do Nordeste possuem os maiores valores de contraprestação: em Natal, 

durante 12 anos, o governo chegará a pagar R$ 10,3 milhões por mês, enquanto em 

Salvador as despesas somam cerca de R$ 99 milhões por ano ao longo de 15 anos. Nos 

dois casos, o valor será corrigido anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) e, em Natal, ele será reduzido ao longo da vigência da PPP.  

Para Sandro Cabral, da UFBA, o que se espera é que numa PPP o Estado tenha o menor 

gasto possível. Mas, no caso dos estádios da Copa, não é isso que ocorre. “Muitos 

desses empreendimentos não têm capacidade de geração de receitas que sejam capazes 

de cobrir os custos da operação e de amortizar os custos de construção”, disse. O 

professor explica que, nesses casos, o poder público precisa garantir um faturamento 

mínimo para as concessionárias, para que esses empreendimentos sejam atraentes à 

iniciativa privada.  

Apenas três arenas não resultaram em dívidas contraídas pelo poder público: a Arena 

Corinthians, que recebeu incentivos da Prefeitura de São Paulo, mas que será custeada 

pelo Corinthians; o estádio privado Beira-Rio, do Internacional de Porto Alegre; e o 
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Mané Garrincha, em Brasília, que já custou R$ 1,4 bilhões aos cofres públicos, mas foi 

pago graças à venda de terras públicas pela Terracap.  

A Pública analisou os nove estádios restantes para mostrar o caminho que o dinheiro 

fez dos cofres públicos estaduais até os campos de futebol.  

Amazônia e Pantanal – empréstimos do BNDES pagos com dinheiro público  

A Arena da Amazônia, em Manaus, e a Arena Pantanal, em Cuiabá, são dois exemplos 

de estádios públicos nos quais, além da verba gasta diretamente pelos governos 

estaduais, estes precisaram tomar empréstimos significativos com o BNDES para botar 

as estruturas de pé para a Copa do Mundo. Em outras palavras, as duas arenas serão 

inteiramente pagas com dinheiro público dos Estados – que já arcam com o aumento 

significativo do valor das obras.  

Para o secretário-geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, o número de 

sedes prejudicou o plano de bancar as arenas só com recurso privado. “Se nós 

tivéssemos feito seis estádios, teríamos conseguido”, disse. “Esse esforço de 

nacionalizar a Copa nos custou a necessidade de entrar com aportes maiores, digamos 

assim, sobretudo dos governos locais.”  

O custo inicial da Arena da Amazônia, firmado pela Secretaria de Estado da 

Infraestrutura do Amazonas (Seinfra) e pela construtora Andrade Gutierrez, em 2010, 

era de R$ 499 milhões. Naquele mesmo ano, o Tribunal de Contas do Estado do 

Amazonas (TCE-AM) já afirmava que essa cifra não passava de faz-de-conta. O TCE 

apelidou o projeto básico da Arena da Amazônia de “jogo de planilha”, trabalho que foi 

realizado pelo Grupo Stadia (SD Plan) – que atuou também na Arena do Pantanal, em 

Cuiabá, e na das Dunas, em Natal – e pela gigante alemã GMP – que também participou 

dos projetos do Maracanã, no Rio, e do Mineirão, em Belo Horizonte. O órgão chegou a 

sugerir que fossem anuladas a licitação e a contratação da Andrade Gutierrez. 

Atualmente, a Seinfra informa que, dos R$ 669 milhões previstos, já foram contratados 

R$ 675,8 milhões para a Arena da Amazônia.  

O custo total da obra da Arena Pantanal, previsto na Matriz de Responsabilidades de 

2010 como R$ 454,2 milhões, aumentou após uma série de nove aditivos e diversas 

irregularidades – incluindo sobrepreço e acréscimo maior do que 25% do valor inicial, 

como atestado pelo TCU no acórdão nº 1311/2014, de 21 de maio de 2014. Com os 

acréscimos, a parcela do empréstimo do BNDES destinada à construção do estádio 

subiu para R$ 337.900.362. Mas isso não alterou o valor global do empréstimo, que 

continuou a ser de R$ 392.952.860. Assim, quem arcou com o aumento nos custos da 
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obra foi o governo do Estado, que viu seu gasto direto saltar de R$ 124,2 milhões, 

previstos na Matriz de 2010, para pelo menos R$ 286,3 milhões, valor pago até agora, 

confirmado pela Secretaria da Copa do Mato Grosso (Secopa-MT). Segundo a 

secretaria, o governo já pagou R$ 628,4 milhões pela obra e a previsão de gasto total é 

R$ 646,5 milhões. A diferença será paga pelo Estado, ou seja, os gastos vão subir.  

O Mato Grosso começou a pagar a dívida com o BNDES em janeiro de 2014 e precisa 

quitá-la em dezembro de 2025, após 144 prestações mensais com valor médio de R$ 4,3 

milhões, segundo estimativa do TCE-MT publicada em relatório de 2012. No texto, o 

tribunal alertou que o Estado pode comprometer investimentos futuros para conseguir 

pagar os empréstimos de cerca de R$ 1,57 bilhão tomados para arcar com todos os 

custos do Mundial, já que vai destinar o correspondente a “79% do total do 

investimento em obras e instalações (aplicações diretas) realizado em 2012.”  

Dos 10 relatórios produzidos pelo TCE-MT, este foi o único que atentou para essa 

questão. Os outros acompanharam apenas o andamento das obras. A assessoria de 

imprensa do TCE-MT informou que a análise do endividamento do Estado não é feita 

nas contas relativas à Copa, e sim na auditoria realizada nas contas de governo. Os 

valores atualizados só serão divulgados nas próximas semanas.  

Confusão de números  

O Portal da Transparência da Copa divulga os valores totais previstos para reforma ou 

construção de cada estádio. Apesar de matemática, essa ciência não é exata. No 

levantamento feito pela Pública , por meio dos relatórios emitidos pelo Tribunal de 

Contas da União, pelos Tribunais de Contas dos Estados e pelos contratos entre 

governos, bancos e empresas, nem sempre a conta fecha com os números do Portal, 

divulgados pela Controladoria-Geral da União (CGU).  

No caso da Arena da Baixada, por exemplo, o valor atestado pelo Grupo Executivo da 

Copa do Mundo FIFA 2014 (Gecopa), fonte da CGU, é diferente do apresentado pelo 

TCE do Paraná em seu último relatório, baseado no orçamento feito pela própria 

sociedade do Clube Atlético Paranaense. Ali também não está previsto o empréstimo 

tomado pelo governo desse Estado ao BNDES, no valor de R$ 131,1 milhões – o 

empréstimo consta em outra seção de financiamentos na página.  

No caso do Maracanã, só dois dos três contratos firmados para a reforma do estádio 

estão contabilizados no Portal da Transparência. Há um valor relacionado como 

investimento direto do Estado do Rio, mas o site não informa que ele inclui dois 

empréstimos tomados pelo governo estadual para bancar a reforma do estádio. Dos 16 
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aditivos já firmados ao contrato principal da reforma, apenas seis estão disponíveis no 

site.  

Já na Arena das Dunas, a “previsão de investimento” apontada pelo Portal da 

Transparência e confirmada pela Secopa-RN é de R$ 400 milhões, valor atualizado em 

setembro de 2013. Mas esse número não é o custo total da obra, e sim, o valor estimado 

do contrato de PPP. A CGU explicou que o Rio Grande do Norte viabilizou a 

construção por meio desse contrato. No entanto, o Estado não paga R$ 400 milhões 

diretamente à concessionária – em vez disso, remunera a empresa por meio da 

contraprestação, que segundo estimativa do procurador-geral do Ministério Público 

junto ao TCE, chega a um custo total de R$ 1,3 bilhão.  

Gil Castello Branco, da ONG Contas Abertas, afirma que a população brasileira está 

longe de ter um dado real sobre os gastos com estádios e com a Copa em geral. “Eu 

costumo dizer que só vamos saber realmente o custo da Copa no ano que vem ou daqui 

a dois anos. Muitas dessas obras ainda terão restos a pagar e vai se discutir o que era 

obra do estádio e o que não era. Dessa discussão é que vai surgir o valor global do que 

se gastou na Copa. Ninguém em sã consciência pode dizer que sabe hoje qual é o custo 

real do Mundial”, critica.  

O TCU explicou que as diferenças nos valores do Portal da Transparência em relação 

aos acórdãos produzidos pelo tribunal se devem à origem das informações e ao 

momento em que os valores foram divulgados. O órgão disse ainda que irá monitorar as 

determinações feitas nos acórdãos apenas no segundo semestre de 2014, utilizando os 

relatórios finais de acompanhamento que só serão feitos pelo BNDES após o fim do 

Mundial.  

Dinheiro público garante PPPs da Copa  

As PPPs são uma alternativa para o poder público quando ele não dispõe de capital para 

conduzir uma obra, quando procura reduzir os gastos dos cofres públicos ou mesmo 

quando deseja rapidez, explica Francisco Vignoli, professor de Economia da Escola de 

Administração da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP). “Hoje, se você 

considerar as características e especificidades que essas arenas têm, acho que fazer a 

concessão, desde que bem feita e que represente a possibilidade de o poder público ter o 

controle excessivo sobre aquilo que está sendo concedido, é uma boa medida”, opina o 

professor.  

É esse, em tese, o caso da Arena Pernambuco, na qual foi firmada uma PPP com 

empresas do grupo Odebrecht. Na justificativa do governo estadual, que está presente 
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nos relatórios do TCU e do TCE-PE, a parceria resultaria em uma economia de R$ 66 

milhões. O representante do Estado afirmou ainda que a “qualidade técnica do 

equipamento e dos serviços a serem prestados, que é de dificílima mensuração, seria, 

inevitavelmente, melhor alcançada pela modelagem da PPP”.  

Entretanto, mesmo o modelo de PPP não eximiu o Estado de contrair diversas dívidas: o 

governo de Pernambuco firmou um empréstimo de R$ 400 milhões com o BNDES, a 

ser pago até 2027 para ressarcir dois outros empréstimos tomados pelo consórcio que 

assumiu o estádio. Ainda se comprometeu a pagar, durante 30 anos, contraprestações 

que podem chegar a R$ 3,9 milhões por ano, reajustáveis de acordo com o IPCA.  

O governo de Pernambuco também cedeu um terreno para a Odebrecht, que a 

empreiteira avaliou que irá render R$ 30 milhões em 10 anos – esse valor foi inclusive 

utilizado como garantia para fechar a PPP. Fora os três anos dedicados à construção, a 

concessionária será responsável pela operação da Arena Pernambuco por 30 anos, 

durante os quais terá direito à receita operacional e a receitas adicionais, das lojas e 

estacionamento. A obra está orçada em R$ 479 milhões, segundo o TCU.  

“No final das contas, os Estados é que assumiram o custo das obras, só que vão pagar 

no longo prazo na forma de remuneração para os concessionários”, explica Carlos 

Sundfeld, professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP).  

A situação é semelhante na Bahia, onde a Odebrecht também participa do consórcio 

vencedor da PPP da Fonte Nova, junto à OAS. O acordo prevê a concessão do estádio 

por 35 anos, precedida das obras de reconstrução. Para bancar a PPP, a Bahia se 

endividou em R$ 323,6 milhões com o BNDES, que começaram a ser pagos em 

fevereiro deste ano e serão liquidados em agosto de 2026.  

Após quatro aditivos, o valor do contrato de PPP para a Fonte Nova subiu de R$ 591,7 

milhões para R$ 689,4 milhões. A diferença entre os valores (R$ 97,7 milhões) foi paga 

pelo governo estadual para atender a exigências técnicas da FIFA. Além disso, os cofres 

públicos baianos irão arcar com uma contraprestação pública de R$ 99 milhões ao ano 

durante 15 anos, corrigidos pelo IPCA. Segundo o governo, a contraprestação “engloba 

custo relativo às obras, bem como aqueles relativos à manutenção e operação da Arena, 

às despesas pré-operacionais, aos encargos financeiros, tributos e remuneração do 

privado pelas inversões realizadas ao longo do período de concessão”.  

A PPP também pressupõe que, caso a receita estimada no ano para a Fonte Nova não 

seja atingida (cerca de R$ 23 milhões), o valor que faltar seja completado em partes 

iguais por Estado e consórcio. Para viabilizar o negócio, o consórcio fechou um acordo 
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com o Bahia, no qual o clube se compromete a mandar 33 jogos por ano na Fonte Nova, 

e o consórcio paga R$ 9 milhões ao ano ao Tricolor baiano. “No caso da Fonte Nova, 

somente com o Bahia jogando e com o projeto arquitetônico que foi feito aqui, você não 

vai conseguir gerar receita o suficiente para cobrir a operação e parte da construção”, 

afirma o professor Sandro Cabral, da UFBA. “Caso tivesse outro projeto arquitetônico, 

em que houvesse um shopping atrelado ao empreendimento, se jogassem Bahia e 

Vitória ali, ela conseguiria ressarcir boa parte dos custos de construção. Mas não foi 

esse o projeto escolhido pelo governo.”  

A Arena Castelão, palco cearense da Copa do Mundo, também foi reformada a partir de 

um contrato de PPP. Firmado em 2010, o documento define a concessão do estádio por 

oito anos para o consórcio formado pelas construtoras Galvão Engenharia e Serveng, 

além da operadora BWA. O contrato define que o governo cearense pague R$ 518,6 

milhões ao consórcio pelas obras no estádio e serviços prestados. Esse valor deve ser 

quitado até o meio de 2018.  

Para financiar todo esse montante, o governo cearense recorreu a um empréstimo de R$ 

351,5 milhões com o BNDES e completará o restante com recursos diretos do tesouro 

estadual. O governo terá de 15 de janeiro de 2014 a 15 de dezembro de 2025 para 

amortizar a dívida contraída com o banco federal.  

O governo do Ceará justificou o negócio dizendo que “a contratação da PPP foi 

autorizada pelo Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas do Estado, (…) após a 

análise dos estudos de viabilidade econômico-financeira realizados, embasados na 

metodologia do PSC – Public Sector Comparator, desenvolvida pela Partnerships 

Victoria da Austrália. (…) A contratação da PPP é o procedimento mais adequado para 

o Estado. Ratificamos a necessidade de promover a citada concorrência visando 

consolidar a realização da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014 em nosso Estado, 

garantindo seu legado econômico e social”.  

Para viabilizar a Copa, o Rio Grande do Norte também optou pela PPP e firmou um 

contrato de concessão administrativa com a Arena das Dunas Concessão e Eventos S/A, 

em abril de 2011. A empresa, que tem como acionista única a construtora OAS, ficou 

responsável pela demolição do antigo estádio, além de construir e administrar a Arena 

das Dunas durante 20 anos. Nesse período, o lucro do estádio será dividido igualmente 

entre o Estado e a concessionária.  

O custo previsto da obra era de R$ 350 milhões em 2010. O valor subiu e, em outubro 

de 2011, a empresa assinou um contrato com o BNDES para emprestar R$ 396.571.000 
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– que se somaram aos R$ 3,5 milhões de investimento direto do Estado, valor previsto 

no Portal da Transparência.  

No caso de Natal, o que chama a atenção é a contraprestação, valor que o Estado paga 

todo mês à concessionária, reajustado anualmente com o IPCA e reduzido 

progressivamente ao longo da concessão. Segundo Luciano Ramos, procurador-geral do 

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, o custo 

atualizado da contraprestação é de aproximadamente R$ 10,3 milhões. Ele estima que 

até 2031, quando acaba o contrato de PPP, o estado pagará, no total, R$ 1,3 bilhão à 

concessionária – quase três vezes o investimento previsto para o empreendimento no 

Portal da Transparência.  

“O Estado do Rio Grande do Norte se endividou ao longo dos próximos anos com a 

obrigação de pagar mensalmente a contraprestação pecuniária, comprometendo, em 

valores atuais, 2,4% da Receita Corrente Líquida do Estado”, informou o procurador-

geral Luciano Ramos. “( O Rio Grande do Norte ) atualmente possui inúmeros 

problemas financeiros que não têm como causa única o endividamento com a Arena das 

Dunas, porém, direta ou indiretamente, ( são ) alimentados pelos recursos que são 

mensalmente canalizados para o estádio, em detrimento de outros gastos prioritários.”  

No TCE-RN há um processo específico (nº 11750/2011) para apurar a viabilidade do 

estádio e a legalidade da PPP, mas a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da 

Copa 2014 (Cafcopa) ainda não emitiu nenhum relatório sobre o assunto. Outro 

processo (nº 477/2013) informa que o tribunal estava impedido de investigar 

irregularidades que prejudicassem o orçamento público porque o projeto executivo 

apresentado pela concessionária da Arena das Dunas estava pouco detalhado.  

Já o TCU alertou, ainda em 2011, no acórdão 843, que os riscos assumidos no contrato 

de PPP eram assimétricos. O órgão pediu a retirada das cláusulas que obrigavam o 

Estado a arcar com a mudança de preços dos insumos causadas por impactos no 

mercado financeiro. Para o TCU, esse risco deveria ser assumido pela concessionária. 

No entanto, isso não aconteceu e o acordo acabou sendo firmado nesses termos.  

A reportagem da Pública entrou em contato com a Secretaria da Copa do Rio Grande 

do Norte (Secopa-RN) no dia 29 de maio para confirmar o custo total das obras, o valor 

da contraprestação da PPP e por que o Estado escolheu este modelo, mas a Secopa 

respondeu apenas à primeira questão. No dia 3 de junho, a assessoria de imprensa 

informou que as demais perguntas foram levadas ao secretário Demétrio Torres, “mas 

infelizmente ele não respondeu”.  
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Mesmo os Estados que não firmaram empréstimos com o BNDES não estão isentos de 

dívidas resultantes da construção das arenas da Copa. É esse o caso do governo de 

Minas Gerais que, para ter o Mineirão reformado, firmou uma PPP que, se por um lado, 

deixou o custo das obras ao encargo da iniciativa privada, por outro exigiu o pagamento 

de contrapartidas anuais à concessionária Minas Arena até 2037 – um pagamento que 

justamente busca cobrir parte dos gastos do ente privado com a reforma, dentre eles um 

empréstimo de R$ 400 milhões tomado pela concessionária junto ao BNDES.  

O governo mineiro assumiu dois tipos de contrapartida com o consórcio, formado por 

Construcap, Egesa e HAP Engenharia. A primeira é uma dívida fixa paga em parcelas 

mensais decrescentes, que começou em 2013, com R$ 7,7 milhões, e termina em 2022, 

com R$ 4,2 milhões – valores que serão corrigidos pelo IPCA. A segunda é uma dívida 

variável que depende do lucro que a Minas Arena obtém com o estádio. Quanto menor a 

receita do consórcio, estritamente vinculada à média de público, mais o governo paga ao 

ente privado, e vice-versa. Na pior das hipóteses, segundo documento da Secopa-MG, o 

governo mineiro pode pagar até R$ 677 milhões à Minas Arena ao final de 27 anos. Na 

hipótese mais realista, o governo deve transferir R$ 473 milhões.  

A Secretaria de Estado do Governo de Minas, que se recusou a conceder entrevista 

comentando a PPP do Mineirão, informou que a parceria reduziu o custo da obra em R$ 

100 milhões em relação ao que teria custado caso fosse realizada pelo governo. O TCE-

MG, mesmo após sucessivas ligações da reportagem, recusou-se a comentar a análise 

que fez do projeto executivo do Mineirão – que é obrigatória para a liberação de mais de 

65% do empréstimo do BNDES. A Minas Arena negou-se a divulgar as médias de 

público ou de faturamento, alegando sigilo.  

Para Carlos Sundfeld, da FGV-SP, as construções dos estádios não seriam viáveis se 

fossem unicamente bancadas pelos entes privados. “Esse negócio é completamente 

inviável não fosse um cliente que é o Estado, que se dispõe a investir recursos do seu 

orçamento, no curto e no longo prazo, para pagar a construção desse estádio e 

manutenção a longo prazo. É um custo público assumido pelo país a partir do projeto 

que foi coordenado pelo governo federal”, acredita. “Saber o que é melhor ou pior 

depende um pouco da situação do estado, se ele tem dinheiro disponível ou não tem, se 

os juros são bons ou ruins… Mas o grosso da remuneração do concessionário vem do 

estado.”  

A dívida sem fim do Maracanã  

A previsão do custo da reforma do Maracanã era de R$ 600 milhões, entre 
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financiamentos do BNDES e recursos diretos do governo do Rio de Janeiro, como 

constava na da Matriz de Responsabilidades de 2010. O documento, elaborado pelo 

Ministério do Esporte, lista todos os investimentos necessários para a Copa do Mundo.  

Quatro anos (e 16 aditivos ao contrato principal) depois, a obra dobrou de preço, chegou 

a R$ 1,2 bilhão – sem contar as estruturas temporárias da Copa – e trouxe mais 

endividamento aos cofres fluminenses do que o esperado: além do empréstimo de R$ 

400 milhões com o BNDES, o governo estadual recorreu a um empréstimo de R$ 250 

milhões do CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina) e ainda destinou uma 

porcentagem de um empréstimo de R$ 1,2 bilhão, contraído junto à Caixa Econômica 

Federal, para ajudar a bancar a reforma. O restante foi pago com recursos do tesouro do 

Estado. O saldo final deixa o Maracanã como o segundo estádio mais caro da Copa do 

Mundo, perdendo apenas para o Mané Garrincha, em Brasília.  

Em setembro de 2014, passado o furor da Copa e a final no Maracanã, o governo do Rio 

começará a pagar a dívida de R$ 400 milhões com o BNDES que, segundo o contrato, 

deve ser quitada até agosto de 2026. A Pública procurou a Secretaria de Obras do Rio 

de Janeiro, responsável pela obra do Maracanã, para saber o prazo de pagamento dos 

outros empréstimos e a porcentagem do empréstimo da Caixa usado no estádio, mas não 

teve resposta até a publicação da reportagem.  

Em abril deste ano, uma nota da coluna “Radar”, da Revista Veja, informou que, 

segundo o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), houve 

superfaturamento de R$ 67 milhões na obra do Maracanã. Segundo o documento, houve 

pagamentos indevidos nesse montante na reforma do estádio. “Constatam-se diversas 

incompatibilidades entre os serviços em execução e os projetos disponibilizados”, diz 

um trecho do relatório divulgado pelo site Globoesporte.com. A Pública pediu acesso 

ao relatório do TCE, mas não teve resposta da assessoria de imprensa do órgão. O 

documento ainda não foi a plenário.  

Enquanto o Maracanã ainda estava em obras, o governo estadual publicou em 25 de 

fevereiro de 2013 o edital de concorrência para a concessão do estádio e do 

Maracanãzinho à iniciativa privada por 35 anos. O estudo de viabilidade do projeto foi 

elaborado pela IMX Holding. Segundo o documento, o negócio trará um lucro líquido 

de R$ 1,4 bilhão à concessionária no período. O edital previa um investimento privado 

de R$ 594,1 milhões. Entre esses investimentos estariam a demolição do Estádio de 

Atletismo Célio de Barros, do Parque Aquático Julio Delamare, do presídio Evaristo de 

Moraes e da Escola Municipal Friedenreich, equipamentos públicos situados no entorno 
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do estádio (o antigo Museu do Índio também seria transformado em um Museu do 

Futebol). Eles dariam lugar a dois edifícios-garagem e a quadras de aquecimento. “Com 

o projeto, pretende-se transformar o atual Complexo do Maracanã, hoje de caráter 

exclusivamente esportivo, em um verdadeiro ‘Complexo de Entretenimento’”, diz um 

trecho do estudo.  

Pelo direito de explorar a nova área durante o período de vigência da PPP, a 

concessionária pagaria ao governo estadual R$ 4,5 milhões ao ano. Segundo o estudo de 

viabilidade, o entorno do Maracanã, cedido para a exploração da concessionária como 

contraprestação, traria receitas de R$ 12,15 milhões ao ano.  

“Ou seja, o oferecimento de uma torna ( isto é, um retorno ) no valor de R$ 4,5 milhões 

por ano representará um resultado negativo para o Estado do Rio de Janeiro, na ordem 

de R$ 7,65 milhões por ano”. A frase é de uma ação civil pública proposta pelo 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) que traz uma série de 

questionamentos à concessão do Maracanã para a iniciativa privada. O MP-RJ apontou 

que a concessão era desnecessária à Copa, já que as intervenções necessárias já estavam 

sendo feitas pelo contrato de reforma, e prejudicial à Olimpíada, pois o projeto 

aprovado com o comitê organizador dos Jogos Olímpicos não previa as intervenções 

citadas no edital.  

A contraprestação pública também foi alvo do MP-RJ: “Os investimentos previstos no 

processo de concessão se destinam primordialmente à maximização do aproveitamento 

econômico do Complexo Maracanã”, afirma a ação. “Evidentemente, a maximização da 

rentabilidade do investimento privado não consiste em um fim público, por si só, que 

justificasse o oferecimento de uma contraprestação pública. ( Isto ) somente se 

justificaria caso os investimentos a serem realizados pelo particular efetivamente 

revertessem em obras de interesse público”, afirma o MP-RJ. Segundo o órgão, só com 

as receitas do estádio e do Maracanãzinho, o negócio já seria economicamente viável 

para a concessionária e a contraprestação é “lesiva ao erário”.  

A ação proposta pelo Ministério Público, no entanto, não prosperou. Em 4 de junho de 

2013, após uma queda de braço jurídica entre MP e o governo do Rio, o contrato foi 

assinado. O valor da contraprestação subiu para R$ 5,5 milhões ao ano. Meses mais 

tarde, após as manifestações de junho que, no Rio de Janeiro, questionaram vários 

aspectos da reforma e concessão do Maracanã, a demolição dos equipamentos do 

entorno do estádio foi cancelada. A concessão, no entanto foi mantida e o governo do 
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Rio afirma que os investimentos previstos foram revertidos em reformas do Célio de 

Barros, do Júlio Delamare e do prédio do antigo Museu do Índio.  

Em resposta à Pública , a Secretaria da Casa Civil do Rio de Janeiro afirmou que “após 

passar por uma ampla obra de restauro e adequação para que possa receber os grandes 

eventos esportivos, o Maracanã se tornou um dos estádios mais modernos, confortáveis 

e seguros do mundo, de alta complexidade e grandes custos de manutenção e 

conservação. Repassar tais custos foi um dos objetivos do governo do Estado ao optar 

pela concessão, evitando a necessidade de novos investimentos públicos. Além disso, o 

Estado visou ainda a contratar uma gestão profissionalizada e eficiente, para oferecer 

mais conforto aos frequentadores. A concessão foi realizada após as obras uma vez que 

a adequação foi um compromisso assumido pelo governo do Estado junto à FIFA e ao 

COI para que o estádio possa receber os eventos esportivos”.  

Arena da Baixada – Clube privado, dívida pública  

A Arena da Baixada, em Curitiba, é o estádio do Clube Atlético Paranaense. Mas na 

obra da iniciativa privada, o dinheiro também sai dos cofres públicos, seja pelo 

empréstimo tomado pelo governo do Paraná, seja em financiamentos feitos pela 

Fomento Paraná, responsável por gerir o Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE) 

do Estado, seja por incentivos da Prefeitura de Curitiba.  

O governo do Paraná tomou um empréstimo de R$ 131,168 milhões com o BNDES 

pelo programa ProCopa Arenas. Apesar de esse valor ter sido usado pela CAP S.A., 

sociedade formada majoritariamente pelo Atlético Paranaense, deverá ser pago com 

dinheiro do tesouro do Estado. Isso por conta de uma triangulação feita entre o governo 

do Paraná, o Fundo de Desenvolvimento Econômico (intermediário no repasse do 

empréstimo do BNDES) e a CAP S.A.  

“A CAP S.A. vai devolver os recursos ao FDE de acordo com os contratos, garantias e 

prazos estipulados. Esses recursos, ao serem devolvidos pela CAP S.A., permanecerão 

capitalizados no FDE, onde serão utilizados para financiar outras operações com 

empreendedores privados de micro, pequeno e médio porte. O Estado é o responsável 

por reembolsar o BNDES pelos recursos do financiamento à CAP S.A.”, explicou a 

assessoria de imprensa da Fomento Paraná, via e-mail.  

Devido aos sucessivos aumentos no orçamento da Arena, novos financiamentos foram 

retirados do Fundo de Desenvolvimento Econômico do Paraná para a CAP S.A., em 

uma quantia que soma R$ 160,7 milhões em empréstimos, além do valor que veio do 

BNDES.  
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Em março deste ano, uma nota divulgada pela assessoria de imprensa do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) afirmava que ainda não era possível determinar 

o valor real da reforma e ampliação da Arena da Baixada. Isso porque, apesar de o 

último valor informado pela CAP S.A. ser de R$ 330,6 milhões, a Fomento Paraná, 

órgão que viabilizou os empréstimos, não chegou a fazer a análise do orçamento para 

verificar esse custo.  

 

A Copa das Confederações, evento teste para a realização do mundial de 2014, 

evidenciou a incoerência dos gastos do governo. Com filas em hospitais, falhas na 

educação e problemas de infraestrutura históricos, os investimentos do governo para os 

megaeventos esportivos tornaram-se um dos principais alvos dos protestos que levaram 

mais de 250 mil pessoas às ruas na segunda-feira (17). 

  

A realização da Copa do Mundo vai custar R$ 28 bilhões. Desse total, segundo o 

Portal da Transparência da Controladoria-Geral da União (CGU), R$ 8,9 bilhões estão 

previstos para mobilidade urbana, R$ 7 bilhões para aeroportos e R$ 2,2 bilhões para 

segurança pública, aplicações que deixariam legado, mas que estão custando a sair do 

papel. Apenas 12,7% dos recursos destinados a esses itens específicos foram executados 

e menos da metade está contratado. 

  

A construção dos 12 estádios, por sua vez, já tem 60% dos recursos executados e 

96% contratados. Ao todo, R$ 7,1 bilhões estão orçados para os “monumentos do 

futebol”. Com os recursos destinados às arenas da Copa do Mundo de 2014, seria 

possível construir 8 mil escolas para as séries iniciais do ensino fundamental ou adquirir 

39 mil ônibus escolares. Além disso, 28 mil quadras poliesportivas poderiam ser 

implementadas ou modernizadas para o esporte educacional. 

  

Em outras comparações, os R$ 7,1 bilhões investidos nos estádios poderiam 

também ser utilizados para a construção de 2.842 km de trechos rodoviários, mais da 

metade da extensão da BR-116, a principal rodovia brasileira, passando por dez estados. 

O montante também pode ser equiparado a construção de 1.421 km de trechos 

ferroviários. Na área social, o valor aplicado nos templos do futebol equivale a 

aproximadamente 128 mil casas populares do programa Minha Casa, Minha Vida. 

http://www.flc.org.br/
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Os valores investidos nas arenas da Copa são tão significativos que 

correspondem, em valores correntes, ao gasto global do Ministério da Cultura entre 

2001 e 2011. Além disso, os R$ 7,1 bilhões aplicados nas arenas representam 

aproximadamente sete anos de dispêndios do Ministério do Esporte, considerando como 

base o que foi gasto em 2012. 

  

Para o secretário executivo do Ministério do Esporte, Luis Fernandes, "não há 

contradição entre os investimentos sociais e os investimentos que estamos fazendo para 

a Copa do Mundo”. O representante do Ministério defendeu os recursos usados na 

competição porque entende que eles se revertem em desenvolvimento para o país. 

Fernandes até disse que também terão impacto em saúde e educação, áreas que os 

manifestantes reivindicam que tenha mais dinheiro, em detrimento da competição. 

  

No entanto, para o especialista em gestão pública José Matias Pereira, em 

relação aos estádios, o Estado está desenvolvendo esforços para realizar um conjunto de 

obras que reconhecidamente não irão gerar efeitos positivos no funcionamento da 

economia. “Realizar essas obras é como um cidadão que não tem o que comer comprar 

um iate ou uma casa de campo. Em termos de retorno para o país, esses investimentos 

são baixíssimos. A população vai pagar algo pelo qual ela não foi consultada se queria”, 

explica. 

  

Segundo o professor da Universidade de Brasília (UnB), quando observamos a 

questão dos estádios há verdadeiras aberrações, como é o caso do Estádio Mané 

Garrincha, em Brasília. “O estádio, uma das mais caras arenas do mundo, é 

emblemático por natureza. Fica bem no centro da capital do país, que cada vez mais 

sofre com a falta de investimentos em mobilidade urbana. É um absurdo inaceitável”, 

afirma. 

  

A construção do Estádio Mané Garrincha custou R$ 1,2 milhão, 79% a mais do 

que a previsão inicial de R$ 671 milhões. Enquanto isso, a construção do VLT (Veículo 

Leve sobre Trilhos) de Brasília foi excluída da Matriz de Obras da Copa, documento 

que lista todas as medidas necessárias para a preparação do Brasil para o Mundial. 

  

http://www.flc.org.br/
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De acordo com Pereira, esse quadro não demonstra o olhar de um país que 

pretende criar condições de bem estar para a população. “Estamos falando de recursos 

públicos que vão fazer falta na hora em que o país tiver efetivamente, e finalmente, um 

planejamento de longo prazo bem definido. Nessa hora, o governo não poderá ignorar 

que além das construções e reformas, os estádios possuem custos fixos de manutenção 

muito elevados”, explica. 

  

O especialista afirma ainda que se fosse realizada correlação entre os custos dos 

nossos novos “monumentos da paixão nacional”, chegaríamos a conclusão de que 

estamos atrasando a capacidade de termos uma infraestrutura melhor. “Esses recursos 

poderiam estar sendo empregados em benefício da população”, conclui. 

  

Pereira ressalta os diversos protestos pelo país demonstram que estamos 

vivenciando um momento muito especial, em que os cidadãos se mostram descontentes 

com governos sem capacidade de dialogar com o povo e assumindo investimentos como 

os da Copa do Mundo. “O tempo, e eu lamento por isso, vai mostrar o enorme erro que 

os governantes fizeram ao assumir os gastos com os estádios, que não levam a nada. 

Esses monumentos possuem destinatários específicos: construtoras, políticos e todos 

que de alguma maneira tiram benefícios diretos e indiretos, legais ou ilegais, de obras 

dessa dimensão”, conclui. 

  

Para o deputado Romário, presidente da Comissão de Esporte e Turismo da 

Câmara, a não concretização do legado social é o pior dos cenários. “O tão falado 

legado para a população parece ter ficado só no papel. Quase todas as obras de 

transporte estão atrasadas, a inauguração de algumas, inclusive, já foi remarcada para 

ocorrer somente após o Mundial, fora as que foram canceladas”, reforçou 
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Anexo C 

 

Arquitetos franceses sugerem que estádios da Copa virem moradia para sem-teto 

Ideia surgiu da observação - durante a Copa do Mundo - dos problemas sociais do 

Brasil. Projeto já conta com desenhos para dois estádios: o Mané Garrincha e a Arena 

das Dunas. Jogos de futebol nesses locais não deixariam de acontecer 

Uma das grandes dúvidas que se tem com o término da Copa do Mundo no Brasil é a 

utilidade de algumas das arenas construídas para o Mundial, já que em alguns estados 

do país (como Mato Grosso, Distrito Federal e Amazonas) o futebol local é insípido e 

não possui times nem nas duas principais divisões do Campeonato Brasileiro. Diante 

desse quadro, dois arquitetos franceses propuseram uma solução para os candidatos a 

elefantes brancos: transformar os estádios em moradia para a população sem-teto, 

projeto que ganhou o nome de "Casa Futebol". 

Axel de Stampa e Sylvain Macaux, idealizadores do "1 Week 1 Project" (1 Semana 1 

Projeto, em inglês), coletivo definido por eles como "arquitetura espontânea", sugerem 

que algumas arenas deveriam abrigar pequenos apartamentos (módulos de 

aproximadamente 105 m²) para indivíduos que atualmente não têm moradia. A dupla já 

desenhou como seriam os conjuntos habitacionais do Mané Garrincha, em Brasília, e da 

Arena das Dunas, em Natal.Jogos de futebol não deixariam de acontecer nesses locais - 

as partidas, inclusive, ajudariam a custear a projeto 

 

 

A ideia de transformar as arenas em residências partiu da observação dos problemas 

sociais que ocorrem no Brasil. "O que é mais global, alardeado na mídia, e questionável 

do que a Copa do Mundo? Nós lemos, como todos, sobre os protestos sociais no Brasil, 

sobre todo o dinheiro gasto para a Copa do Mundo. Nós tentamos encontrar uma 

resposta para a questão da nossa maneira, com um conceito e uma imagem 

poderosos. Os estádios são tão grandes que são quase absurdos", declarou Macaux ao 

site Fast Company. 

O arquiteto reconhece a dificuldade de conseguir emplacar um projeto como esse, mas 

pede uma reflexão sobre a importância de inovar na hora de pensar mudanças sociais. 

http://copadomundo.ig.com.br/
http://copadomundo.ig.com.br/2014-07-21/arquitetos-franceses-sugerem-que-estadios-da-copa-virem-moradia-para-sem-teto.html
http://esporte.ig.com.br/futebol/brasileirao-serie-a/
http://copadomundo.ig.com.br/2014-07-21/arquitetos-franceses-sugerem-que-estadios-da-copa-virem-moradia-para-sem-teto.html
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Macaux e de Stampa acreditam que mais da metade dos 250 mil sem-teto do país 

pudessem usufruir dessas novas moradias. 

"(O projeto) É um pouco ambicioso, mas gostaríamos que as pessoas questionassem 

elas mesmas sobre os contextos sociais que acompanham esses tipos de projetos", 

completou Macaux. 

Outras soluções para o aproveitamento do espaço desses estádios foram pensadas antes 

mesmo da Copa do Mundo. Para a Arena da Amazônia, a Justiça do Amazonas enviou 

ao governo federal uma sugestão para que a arena se tornasse um local de triagem de 

presos. Os detentos ficariam no estádio por até 48 horas antes de serem encaminhados 

para as cadeias.  

O custo dos 12 estádios que sediaram o Mundial totalizou quase R$ 8,5 milhões. O mais 

caro deles foi o Mané Garrincha, que custou cerca de R$ 1,4 bilhão (valor divulgado 

pelo governo estadual, podendo chegar próximo a R$ 2 bilhões) - gastos previstos eram 

de aproximadamente R$ 690 milhões. 

Um projeto de ampliação da coleta seletiva está sendo finalizado pela Prefeitura 

de Cuiabá em parceria com o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) e deve ser 

executado até o final do ano. O projeto prevê recursos na ordem de R$ 14 milhões. 

A finalização do projeto foi a pauta de uma reunião realizada hoje (11) com 

representantes do BNDES, das cooperativas de catadores de materiais recicláveis e da 

prefeitura. 

Conforme o projeto, 50% dos recursos serão do banco e os outros 50% a 

contrapartida da administração municipal. “Isso quer dizer que, se a prefeitura puder 

arcar com uma ordem maior de investimento, o BNDES também terá que oferecer uma 

quantia maior. O valor inicial de R$ 14 milhões ainda pode aumentar”, explicou o 

secretário de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa. 

Os recursos serão utilizados na instrumentalização das cooperativas e construção 

de três unidades de triagem e comercialização. Também está prevista a capacitação e 

formação, além da inclusão social dos catadores.  

O representante do BNDES, Leonardo Pamplona, disse que o projeto está bem 

embasado. “Esta reunião serviu para que pudéssemos esclarecer algumas dúvidas e 

entender a realidade do município para que possamos dar andamento ao projeto”, 

pontuou, lembrando que algumas adequações foram solicitadas para que a iniciativa 

possa ser executada junto ao banco. 

“Após a entrega das adequações, o projeto passará por algumas etapas no 

BNDES e, em cerca de seis meses, estará pronto para ser executado. Nossa expectativa 

é de que ainda este ano possamos dar início à implantação da coleta seletiva em toda 

Cuiabá”, garantiu Leonardo Pamplona. 



127 

 

A presidente da Associação de Materiais Recicláveis (Acamarc), Ana Domingas, 

acredita que o projeto trará avanço e fortalecimento ao setor, principalmente porque 

garante uma melhor remuneração aos catadores. “Não temos estrutura para garantir uma 

renda melhor para nossos associados, nem um espaço adequado para o trabalho e os 

recursos irão nos proporcionar todas essas melhorias”, afirmou. 

Pouco mais de 100 catadores fazem parte, direta ou indiretamente, das três 

entidades que trabalham com materiais recicláveis, em conjunto com a prefeitura. A 

intenção com o projeto é aumentar a capacidade dessas entidades e a abrangência de 

atuação delas, além de fomentar a criação de novas cooperativas. 

Uma das propostas é complementar a renda dos catadores que não conseguirem 

atingir um salário mínimo. “Nosso objetivo é que os catadores alcancem ao menos uma 

renda de dois salários mínimos. Mas, se porventura, isso não ocorrer, a prefeitura deverá 

subsidiar o trabalho do catador e complementar a renda até, pelo menos, um salário”, 

contou o diretor de resíduos sólidos da secretaria, Abel Nascimento. 

Atualmente, a prefeitura recolhe cerca de 530 toneladas de lixo doméstico por 

dia. Desse total, apenas 0,6% é destinado às cooperativas de catadores, que conseguem 

reciclar em torno de 70 toneladas de materiais por mês. 

“Sabemos que a quantidade de material reciclável recolhida ainda é muito 

pequena diante da capacidade que a cidade nos proporciona. Atendemos 12 bairros e é 

uma prioridade de governo a ampliação desse serviço para que toda a cidade seja 

atendida”, disse Stopa. 

Também participaram da reunião o coordenador do Comitê Pró-Copa de Cuiabá, 

Carlos Klaus, servidores das Secretarias Municipais de Serviços Urbanos e de Meio 

Ambiente, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, do Fórum Estadual “Lixo e 

Cidadania”, da Cooperativa Alternativa de Catadores e Reciclagem e Preservação do 

Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (Coorepam) e da Cooperativa de Materiais 

Recicláveis (Coopemar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


