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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente projeto tem como objetivo investigar a Modelagem Matemática como 

metodologia de ensino e aprendizagem na Educação Básica, bem como suas contribuições 

para o aprendizado de uma Matemática que possibilite desenvolver uma postura crítica dos 

sujeitos frente aos desafios sociais e culturais da contemporaneidade. 

Esse projeto nasce junto ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Modelagem na 

Educação Matemática (GEPMEM)1 e está subdividido em cinco subprojetos associados ao 

trabalho de quatro estudantes do curso de Licenciatura em Matemática, nos quais cada um 

deles irá investigar temas associados a questão da sustentabilidade. 

A proposta está prevista para ser desenvolvida em duas etapas. Em uma primeira etapa 

– com duração de um ano – será realizada pelos bolsistas uma investigação de natureza 

teórica com o intuito de desenvolver e consolidar conceitos fundamentais para a pesquisa. 

Concomitantemente, será realizado um estudo para interação com o tema que será foco de 

estudo do bolsista. Em uma segunda etapa dessa proposta, será realizada a investigação do 

desenvolvimento de projetos em escolas da educação básica explorando cada um dos temas 

selecionados. 

Tais estratégias didáticas serão desenvolvidas em Escolas de Educação Básica de 

Lavras com a expectativa identifica-las como práticas de intervenção pedagógica que podem 

contribuir para minimizar os problemas de ensino e aprendizagem da Matemática – 

identificados nas escolas por meio diferentes instrumentos de avaliação – e para a elevação da 

qualidade das escolas públicas de Lavras. 

 Frente a essa síntese e considerações iniciais, entendemos que esse projeto atende a 

três das seis diretrizes estabelecidas no Edital PRG nº/22/2013/PRG/UFLA (III, IV e IV). 

 

                                                           
1 O GEPMEM é liderado pelos professores José Antônio Araújo Andrade e Amanda Castro Oliveira – ambos do 
Núcleo de Matemática do DEX/UFLA – e tem como membros estudantes das Licenciaturas Matemática. Vale 
ressaltar a importância do surgimento do GEPMEM para o estabelecimento de um debate contínuo das pesquisas 
que serão desenvolvidas e a possibilidade de fortalecimento do grupo por meio do apoio institucional gerado e 
explicitado nesse edital. 
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2. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Segundo as Orientações Curriculares para o Ensino Médio existem duas correntes 

sobre o processo de ensino e aprendizagem de Matemática. A primeira delas, que é a mais 

explorada no nosso sistema de ensino, "identifica o ensino como transmissão de 

conhecimento, e a aprendizagem como mera recepção de conteúdo" (BRASIL, 20). Nessa 

concepção o ensino baseia-se apenas no discurso do professor, e o estudante deve mostrar 

interesse e atenção ao que o professor fala, caso contrário, ele não compreenderá nada que o 

professor ensine. Uma característica dessa concepção é o modo como é feito o ensino de 

determinado conteúdo, primeiro o professor explica a definição, depois passa alguns 

exemplos e por fim passa exercícios para que os estudantes resolvam. Uma segunda corrente, 

pouco explorada no nosso sistema de ensino, coloca o estudante como principal responsável 

pela sua aprendizagem e o professor como mediador e orientador do processo de ensino-

aprendizagem. Ao contrário da primeira corrente, nessa o ensino tem o caminho inverso, ou 

seja, a aprendizagem de um determinado conceito dar-se-ia pela apresentação de uma situação 

problema ao aluno, sendo que a formalização do conteúdo é a última etapa do processo de 

aprendizagem. 

Muitos estudiosos defendem que o processo de ensino-aprendizagem deve seguir a 

segunda corrente. Aliado a essa corrente está a contextualização, segundo as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio "é na dinâmica de contextualização/descontextualização 

que o estudante constrói o conhecimento com significado, nisso se identificando com as 

situações que lhe são apresentadas, seja em seu contexto escolar, seja no exercício de sua 

plena cidadania" (BRASIL,2001). 

Uma forma de tornar as aulas de matemáticas contextualizadas é tentar trazer o 

cotidiano do estudante para a sala de aula, seja por meio de atividades ou de exemplos 

acrescidos de minuciosos processos descritivos e investigativos. A Modelagem Matemática 

pode orientar o trabalho docente na tentativa de ensinar matemática através de problemas que 

são constituídos pela contextualização do cotidiano. 

Diante disso este projeto propõe o uso da Modelagem Matemática no ensino de 

conteúdos matemáticos no Ensino Médio, em uma perspectiva crítica. A Modelagem 

Matemática é uma metodologia de ensino que procura ensinar matemática através de 

problemas práticos e bem contextualizados. Nesse sentido, este projeto defende a seguinte 

concepção de Modelagem Matemática: "um ambiente de aprendizagem no qual os estudantes 
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são convidados a indagar e/ou investigar, por meio da matemática, situações com referência 

na realidade" (BARBOSA, 2001, p.31). O tema a ser trabalhado pelos estudantes deve ser 

escolhido de forma que provoque questionamentos que contribuam para a sua participação 

crítica enquanto cidadãos. Além disso, o tema deve estimular os alunos a entender e discutir a 

respeito das questões políticas, sociais, econômicas criando assim a oportunidade de 

investigar como o modelo pode influenciar na realidade social (SKOVSMOSE, 2001). 

Segundo Skovsmose (2001) são seis ambientes de aprendizagem (Tabela 1), estes 

estão relacionados com o tipo de referência que o professor utiliza em sala de aula, ou seja, 

ele pode desenvolver atividades que fazem referência somente a matemática, ou atividades 

que se referem a uma semi-realidade e por fim atividades que fazem referência a situações da 

vida real. O autor destaca ainda que o professor não deve permanecer em apenas um 

ambiente, ele deve percorrer por todos eles. O ambiente de aprendizagem gerado pela 

Modelagem Matemática é o do tipo 6, ou seja, os trabalhos desenvolvidos fazem referência a 

uma situação da vida real e nesse ambiente os alunos se encontram em um cenário de 

investigação, onde "os alunos são convidados a formular questões e procurar explicações" 

para o problema (SKOVSMOSE, 2001, p. 21). 

 
 Exercícios Cenário de investigação 
Referências à Matemática Pura 1 2 
Referências à semi-realidade 3 4 
Referências à realidade 5 6 
Tabela 1: Ambientes de Aprendizagem 
 

Nesse ambiente de aprendizagem se o estudante se sente incomodado, ele inicia uma 

busca de informações que o ajude a resolver seu problema, assim a "Modelagem identifica-se 

com o problema e não com o exercício"(BARBOSA, 2001, p.32). Esse processo demanda do 

aluno um certo esforço intelectual, pois não são seguidos procedimentos fixados previamente, 

além disso, o conhecimento matemático a ser aprendido depende do encaminhamento das 

atividades realizadas pelos estudantes. Uma outra característica da Modelagem é o fato dela 

ser uma área interdisciplinar, ou seja, ela contribui para o aprendizado do aluno não só em 

matemática, mas em outras áreas do conhecimento. Essa característica da Modelagem nos 

mostra que a Matemática não é algo que se aprende isoladamente, ou seja, a Matemática está 

ligada a todas as outras áreas do conhecimento. 

Por se a Modelagem Matemática uma abordagem de ensino essencialmente 

interdisciplinar, o seu uso em sala de aula tem algumas vantagens. Bassanezi (2002) cita 

algumas dessas vantagens, dentre as quais destaco as seguintes: 
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• A Modelagem Matemática é um processo que desenvolve a atitude dos estudantes, 

bem como os torna mais explorativos, criativos e habilidosos na resolução de 

problemas. 

• A Modelagem prepara os estudantes para a vida real como cidadãos atuantes na 

sociedade e para reconhecer e entender situações onde são aplicadas os conceitos 

matemáticos. 

• A Modelagem prepara o estudante para utilizar a matemática como ferramenta pra 

resolver problemas em diferentes situações e áreas. 

• Os processos aplicativos facilitam ao estudante compreender melhor os conceitos e 

resultados matemáticos. 

 
Diante dessas considerações formulou-se a seguinte questão norteadora: Quais 

elaborações conceituais os estudantes desenvolvem no trabalho com a Modelagem 

Matemática, ou seja, quando inseridos em um ambiente investigativo e refiexivo? 

 
3. OBJETIVOS 

 
Este projeto tem como objetivo principal: 

 

• Propor o estudo conceitos matemáticos por meio da Modelagem Matemática, no 

contexto da Educação Básica ou Superior e assim investigar e discutir as implicações 

que tal ambiente de aprendizagem pode oferecer para o ensino-aprendizagem de 

matemática. 

 

E como objetivos complementares: 

 

• Desenvolver no estudante a capacidade de fazer uma leitura crítica da situação que se 

esta estudando. 

•  Identificar possíveis mudanças nas concepções de matemática dos alunos que 

participaram desse ambiente de aprendizagem. 
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4. METODOLOGIA 

 

O presente projeto utilizará uma abordagem qualitativa de pesquisa, pois se pretende 

obter a compreensão do problema, examinando-o no contexto em que o mesmo ocorre. 

Bogdan e Biklen (apud Lüdke e André, 1986) nos falam que a pesquisa qualitativa envolve a 

obtenção de dados descritivos, que são obtidos pelo contato direto do pesquisador com a 

situação estudada. A pesquisa qualitativa enfatiza mais o processo do que o resultado. A 

perspectiva dos participantes, ou seja, o significado que os participantes dão as coisas e vida 

dos mesmos são algo que merecem atenção do pesquisador em uma pesquisa qualitativa. 

Segundo Della Nina a pesquisa qualitativa tem um grande potencial para conhecer e 

compreender melhor os problemas da Educação, pois retrata o cotidiano escolar com toda a 

sua riqueza. "Esse tipo de pesquisa oferece elementos preciosos para uma melhor 

compreensão do papel da escola e suas relações com outras instituições da sociedade” 

(DELLA NINA, 2005, p.61). 

 
4.1. Instrumentos de coleta de dados 

A pesquisa qualitativa tem como principais instrumentos de coletas de dados: a 

observação, entrevistas com os estudantes, registros dos alunos. 

• Observação – Para que este instrumento se torne válido, a observação deve ser 

controlada e sistemática. Para isso, é feito um planejamento cuidadoso do trabalho 

além de uma preparação do pesquisador. Nesse planejamento o pesquisador deve se 

fazer as seguintes perguntas: "Como?"e "O quê?"observar. As anotações do 

pesquisador podem ser descritiva ou refiexiva. Na parte descritiva o pesquisador 

procura descrever os sujeitos, os locais, eventos especiais e os diálogos dos alunos. Já 

nas anotações refiexivas o pesquisador aponta seus sentimentos, suas especulações, 

problemas, ideias, dúvidas. 

Uma ferramenta utilizada pelo pesquisador é o diário de campo, nele são feitas 

anotações após cada momento de interação com o grupo de estudantes envolvidos no 

projeto de modelagem. Os momentos mencionados serão contemplados no diário de 

campo com vistas a identificar os conhecimentos mobilizados e (trans)formados pelos 

sujeitos da pesquisa, bem como complementar as informações nem sempre 

explicitadas em seus registros e entrevistas. 

• Entrevistas – Trata-se de uma entrevista semi-estruturada com vistas a compreender 

melhor o nível de consolidação das aprendizagens no âmbito do projeto e esclarecer 
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possíveis dúvidas de ideias ou formulações conceituais que foram apresentadas nos 

registros. 

•  Registro – Os estudantes envolvidos no projeto serão orientados a desenvolverem um 

registro sistemático das atividades que forem desenvolvendo ao longo do projeto e 

esses registros serão tomados como objeto de análise. 

 
Esses instrumentos auxiliarão na análise crítica a respeito das práticas desenvolvidas 

nesse projeto de modelagem na escola e das ações pedagógicas dele decorrentes – em todo o 

movimento que compreende o planejamento, os estudos, as elaboração de hipóteses/esquemas 

e a validação de modelos. 

 

4.2. O objeto de Estudo 

Para cumprir o objetivo principal, que é desenvolver o estudo de algum conceito 

matemático por meio da Modelagem Matemática, serão realizadas diversas atividades com 

base em algum tema da realidade. Segundo Barbosa (2001) o modo como essas atividades 

serão organizadas depende das possibilidades do contexto escolar, da experiência do professor 

ou do pesquisador, dos interesses do estudantes e de outros fatores. O autor ainda fala que as 

atividades de Modelagem podem ser divididas em três casos: 

• Caso 1 – Nesse caso o professor é responsável pela descrição da situação, dos dados 

que podem ser reais, e do problema, assim cabe ao estudante a resolução da 

situaçãoproblema. 

• Caso 2 – O professor traz pra a sala de aula um problema não-matemático e o 

estudante fica responsável pela coleta de informações que os ajudem a resolver o 

problema proposto pelo professor. Nesse caso o aluno tem mais participação no seu 

processo de aprendizagem. 

• Caso 3 – Nesse caso a Modelagem Matemática é trabalhada por meio de projetos que 

são desenvolvidos a partir de temas, que podem ser escolhido pelo professor ou pelos 

estudantes. Quando inseridos nesse caso, os estudantes são responsáveis pela coleta de 

informações, pela formulação e resolução do problema. Aqui, o estudante é 

responsável pelo seu processo de aprendizagem, sendo o professor apenas um 

mediador e orientador do processo de aprendizagem. 

 

As atividades a serem trabalhadas nesse projeto se enquadram no caso 3. Segundo 

Biembengut e Hein (2007) há desvantagens e vantagens quando o tema é escolhido pelos 
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estudantes. Uma das vantagens é que os estudantes se sentem participantes no processo. Por 

outro lado, as desvantagens podem surgir se o tema escolhido for muito complexo, o que pode 

exigir do professor um tempo maior para aprender e ensinar. Os autores nos falam ainda que 

seja qual for à forma adotada, o professor deve inteirar-se do tema escolhido. Nesse projeto de 

pesquisa serão trabalhados os seguintes subtemas: água e seus subtemas; lixo e seus subtemas.  

Nas pesquisas realizadas pelos bolsistas dentro dos seus respectivos subtemas, iremos 

nos apoiar no processo defendido por Biembengut e Hein (2010), do qual está dividido em 

três etapas: interação, matematização e modelo matemático. Antes de iniciar as etapas, deve 

ser feita a escolha de um tema. O tema escolhido é a sustentabilidade, pois acreditamos que é 

um tema bem pertinente a ser trabalhado nos dias atuais e que envolve vários aspectos 

políticos, econômicos e sociais.  

 A primeira etapa a ser realizada é a interação. Segundo Biembengut e Hein (2010), 

uma vez escolhido o tema a ser estudado, deve-se fazer um estudo sobre o assunto de maneira 

indireta (através de livros, revistas especializadas) ou direto (por meio de experiência em 

campo).  

Nosso objetivo é construir/encontrar um modelo que ao se relacionar com o tema 

escolhido, ele permita um olhar crítico ao papel do mesmo na sociedade. Para isso, iremos 

realizar todo o processo da Modelagem Matemática seguindo as etapas descritas acima em 

uma perspectiva Sócio-Crítica, defendida por Barbosa, preocupando-nos em encontrar meios 

para se questionar e criticar o tema a ser trabalhado. 

 Ao decorrer do processo da Modelagem Matemática talvez seja necessário se apoiar 

em outras etapas para obtenção do modelo matemático a fim de identificar qual a melhor 

procedimento a ser utilizado com os alunos. Durante o processo de desenvolvimento da 

Modelagem Matemática recorreremos a artigos e outros materiais que possam auxiliar no 

nosso trabalho. 

 

4.3. Análise de dados 

Nessa pesquisa, o tratamento dos dados será feito de acordo com a Análise de 

Conteúdo. Bardin (2008, apud Andrade,2012,p. 94) define a análise de conteúdo "como um 

conjunto de técnicas de análise de comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens". Porém essa metodologia não visa a 

descrição dos conteúdos da mensagem, mas sim no que se poderá aprender depois que esses 

conteúdos forem tratados. A autora traz ainda que a finalidade da análise de conteúdo é a 

inferência. 
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Segundo Bardin (2008, apud Andrade,2012,p. 94) a análise de conteúdo possui duas 

funções que quando colocadas em prática podem ou não se dissociar.  

A primeira refere-se à função heurística, ou seja, a análise de conteúdo 
enriquece a tentativa exploratória e aumenta a propensão à descoberta. A 
segunda diz respeito à administração da prova, em que hipóteses- sob a 
forma de questões ou de afirmações provisórias- servem de diretrizes, 
apelando para o método de análise de uma confirmação ou de uma 
informação. (ANDRADE, 2012, p. 94) 

 
As mensagens principais deste projeto, serão os registros realizados pelos estudantes, 

as anotações do diário de campo feitas pela pesquisadora, e as entrevistas feitas com os 

estudantes. Segundo Andrade (2012) a análise é feita através de leituras sistemáticas que 

ajudem a compreender a impressão de dificuldade no começo de uma análise. Ainda segundo 

o autor essa leitura é "contaminada pelo conhecimento que temos das características dos 

sujeitos que narram suas próprias experiências e pela convivência com eles" (ANDRADE, 

2012, p. 95). 

 

4.4. Sistema de acompanhamento e apoio dos bolsistas no curso 

Será observada a participação do bolsista no ProMeC – para os casos em que essa 

participação de aplica – e nos outros sistemas de apoio ao estudante, conforme o desempenho 

nas disciplinas. Todas as avaliações das disciplinas serão monitoradas para que se possa 

procurar alternativas de superação das dificuldades detectadas.  
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