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RESUMO 

Esta pesquisa tem por objetivo explorar as possibilidades e os limites de uma intervenção em 
sala de aula utilizando modelagem matemática, proposta como um cenário para investigação, 
avaliando as suas contribuições para a formação matemática crítica dos estudantes. Tem por 
foco as reflexões matemáticas dos alunos participantes, que emergem durante uma 
intervenção em sala de aula que convida os alunos a formular questões e a procurar 
explicações desenvolvendo projetos de modelagem. A pesquisa tem como base teórica os 
referenciais desenvolvidos em Skovsmose (2000, 2001, 2008). É de cunho qualitativo e utiliza 
como metodologia de Pesquisa Crítica proposto em Skovsmose e Borba (2004). O projeto foi 
desenvolvido em 8 encontros extra turno, envolvendo alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 
em duas turmas de 6 e 7 alunos voluntários, respectivamente, de uma escola pública, que 
foram convidados para participar da pesquisa. Observações durante os encontros e entrevistas 
com os participantes constituem o material produzido para análise. Em nossa análise, 
buscamos refletir sobre possíveis contribuições das atividades realizadas para a formação 
crítica e política dos estudantes. Concluímos que os ambientes de aprendizagem constituídos 
propiciam a autonomia e a reflexão dos participantes possibilitando (re)descobrir 
entendimentos de matemática sobre preocupações globais que transcendem o próprio 
conhecimento matemático.  

 

Palavras-chave: modelagem matemática; educação matemática crítica; cenários para 

investigação. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to explore the possibilities and limits of a classroom intervention using 
mathematical modeling, proposed as a scenario for research, evaluating its contributions to the 
critical mathematical training of students. It focuses on the mathematical reflections of the 
participating students, who emerge during a classroom intervention proposing the development 
of modeling projects. The research has as theoretical basis the references developed in 
Skovsmose (2000, 2001, 2008). It is qualitative and uses as methodology the Critical Research 
Model proposed in Skovsmose and Borba (2004). Observations in the classroom and interviews 
with the participants will constitute the material to be produced for analysis, dealing with the 
relationships between the projects elaborated by the students and the interviews. We hope that 
the analysis of the development of the intervention provides an evaluation of the contribution of 
this activity to the critical and political formation of the students. We conclude that the learning 
environments provide autonomy and reflection, enabling (re) discovering mathematical 
understandings to global concerns beyond Mathematics. 

Keywords: mathematical modeling; critical mathematical education; research scenarios. 
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INTRODUÇÃO 

  Perspectivas tradicionais sobre o ensino de Matemática, tais como a 

denominada em Fiorentini (1994) por Tendência Formalista Clássica, podem ser 

caracterizadas “pela sistematização lógica do conhecimento matemático a partir 

de elementos primitivos e de uma visão estática da matemática como se fosse a-

histórica e dogmática” (FIORENTINI, 1994, p.6). Tal forma de apresentar a 

Matemática, em geral desconexa do cotidiano dos alunos e presente em livros 

didáticos tradicionais, parece não suscitar interesse na maioria dos estudantes. 

Um fato que se alinha e confirma essa interpretação sobre o envolvimento dos 

alunos com o conhecimento matemático escolar é o déficit no desempenho dos 

estudantes em matemática que se torna ainda maior ao final do Ensino Médio, 

de acordo com o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB).   

  Subjacente à abordagem tradicional para o ensino do conhecimento 

matemático na escola parece estar a crença de que, para aprendê-lo, deve-se 

repetir deliberadamente uma coleção extensa de exercícios, que em geral são 

valorizados por seu resultado final e não pelo processo realizado. O resultado de 

tal ensino fica por vezes restrito à reprodução, muitas vezes mecânica, do 

conhecimento ensinado. Ponte e Quaresma (2016) problematizam abordagens 

como estas para o ensino da matemática e ressalta a importância de pensarmos 

alternativas para apoiar sua aprendizagem: 

Nas tarefas rotineiras, os alunos precisam fornecer uma resposta 
imediata ou aplicar um método de solução que já sabem, e eles só 
têm de identificar, lembrar e realizar esse método. Tarefas 
desafiadoras, por outro lado, permitem que uma variedade de 
estratégias que possam ser comparadas e avaliadas, dando lugar a 
discussões interessantes. Em muitas salas de aula, a tarefa comum é 
o exercício, que visa que os alunos apliquem uma solução já 
aprendida por um determinado método. Este tipo de tarefa tem sido 
reconhecido como permeando as Salas de aula de Matemática. 
(Chrisitiansen & Walther, 1986).  Já as tarefas mais desafiadoras, 
como problemas, projetos, investigações e explorações podem ser 
úteis para aulas de matemática. Para os alunos, faz uma grande 
diferença lidar com tarefas apenas aplicando conhecimentos que já 
aprenderam e com tarefas que exigem um esforço para compreender 
e formular uma nova estratégia de solução. A importância de usar 
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tarefas matemáticas para apoiar a aprendizagem dos alunos é uma 
ideia central em educação matemática1 (ibid, p.2). 

Assim, ao adotarmos uma perspectiva pedagógica pautadas nas 

investigações, projetos ou resoluções de problemas para o ensino da 

matemática, o fazemos entendendo que a aprendizagem passa a ser o resultado 

de um processo que tem o aprendiz como protagonista. Tais alternativas têm se 

mostrado importantes e podem ser concebidas para favorecer o estabelecimento 

de relações entre os conceitos matemáticos e as suas representações, bem 

como entre a matemática e a realidade, reconhecendo o seu lugar, seu uso, e 

suas articulações com os outros campos de conhecimento. Iniciativas como 

estas são transformadoras no ensino de Matemática. Compartilhando estas 

ideias, Galvez (1996) vai além e propõe incluir tarefas que promovam o 

desenvolvimento de uma visão crítica dos alunos sobre o uso da matemática e 

sobre o seu lugar dentre as outras formas de descrever o mundo. Em suas 

conclusões, o autor destaca que um ambiente de ensino trazendo atividades 

como as que ele propõe 

[...] proporciona a significação do conhecimento para o aluno, na 
medida em que o converte em instrumento de controle dos resultados 
de sua atividade. O aluno constrói assim um conhecimento 
contextualizado, em contraste com a sequência escolar habitual, em 
que a busca das aplicações dos conhecimentos antecede a sua 
apresentação, descontextualizada (p.33).  

Dentre as abordagens em salas de aula investigadas no campo de 

pesquisa em educação matemática que se aproximam das alternativas 

ressaltadas em Galvez (1996), destacamos as que, em especial, contribuem 

para o desenvolvimento do que Skovsmose (2000) chama de materacia.  Nas 

palavras de Skovsmose “materacia não se refere apenas às habilidades 

 
1Tradução e seleção nossa de: “In routine tasks, students need to provide an immediate response or to 

apply a solution method that they already know, and they just have to identify, remember, and carry out 

such method. Challenging tasks, onthe other hand, allow a variety of strategies that may be compared and 

evaluated, giving room for interesting discussions. In many classrooms, the most common task is the 

exercise, which aims that students apply an already learned solution method. This kind of task has long 

been recognized as pervasive in mathematics classrooms (Chris\tiansen & Walther, 1986). More 

challenging tasks such as problems, projects, investigations and explorations may be useful for 

mathematics classrooms (Ponte, 2005). For students, it makes a great difference dealing with tasks just 

applying knowledge they have already learned and with tasks that require an effort to understand and 

formulate a new solving strategy. The critical importance of using worthwhile mathematical tasks to 

support students’ learning is a central idea in mathematics education “ (NCTM, 1991). 

Publication (PDF): Teachers’ professional practice conducting Mathematical discussions. Disponível em 

https://www.researchgate.net/publication/292963940_Teachers'_professional_practice_conducting_mathe

matical_discussions [accessed Feb 2, 2017]. 
 

https://www.researchgate.net/publication/292963940_Teachers'_professional_practice_conducting_mathematical_discussions
https://www.researchgate.net/publication/292963940_Teachers'_professional_practice_conducting_mathematical_discussions
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matemáticas, mas também à competência de interpretar e agir numa situação 

social e política estruturada pela matemática”. (p.2). Ou seja, de saber utilizá-la 

adequadamente entendendo seu alcance e suas limitação para o entendimento 

dos fenômenos. O desenvolvimento da materacia por um indivíduo pode ser 

determinada pela realidade ou contexto social, político e econômico que ele está 

inserido. 

Uma tal postura diante das diversas situações cotidianas na sociedade, 

denominada crítica em Skovsmose (2008), é gerada por um conhecimento cuja 

natureza é complexa e multidimensional. No caso da educação matemática, ele 

é resultado de uma educação que inclui o desenvolvimento de três 

conhecimentos, distintos, embora conectados e interdependentes, a saber: o 

conhecimento matemático, o conhecimento tecnológico e o conhecimento 

reflexivo.  

Skovsmose (2008) ressalta a extrema importância do papel da 

matemática em uma sociedade altamente tecnológica, uma vez que esse 

conhecimento auxilia no desenvolvimento de competências que englobam a 

informação e o conhecimento, de uma forma não só descritiva, mas também na 

formação da sociedade.  

Tais argumentos levam à reflexão sobre a importância do 

desenvolvimento do saber matemático com postura crítica2, para a tomada de 

decisões em um ambiente permeado pela matemática, que consequentemente 

está intrinsicamente relacionada ao das competências democráticas dos 

indivíduos. Competências democráticas, neste caso, estarão relacionadas à 

capacidade dos indivíduos de analisar as influências e modelos matemáticos na 

sociedade (Skovsmose, 2007). Não se referem apenas ao conhecimento 

tecnológico requerido para modelar fenômenos; mas sim dizem respeito a uma 

atitude crítica em relação aos pressupostos que sustentam os modelos 

matemáticos concebidos e seus efeitos na sociedade. 

  Em síntese, desenvolver uma educação matemática como suporte para 

o exercício da democracia, como é entendido também por Paulo Freire ao 

 
2 Aqui consideramos postura crítica como ao ato de um indivíduo interpretar e questionar a sua 

própria realidade.  
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propor sua noção de pedagogia emancipadora, é essencial para uma formação 

crítica. 

Em sua concepção de educação crítica, Skovsmose (1992, 2000, 2001) 

dialoga com a pedagogia emancipadora de Freire, uma vez que 

A educação matemática crítica inclui o interesse pelo 
desenvolvimento da educação matemática como suporte da 
democracia, implicando que as micro sociedades de salas de aulas 
de matemática devem também mostrar aspectos de democracia. 
(SKOVSMOSE, 2000, p.2) 

  Destaca-se deste modo a importância da relação entre professor e 

aluno, já que 

 [...] os conteúdos e metodologias em uma educação de concepção 
crítica precisam ser desenvolvidos, com os estudantes, na busca de 
ideias e de experiências que deem significados às suas vidas. 
(FREIRE, 1970, p. 118). 

Para Skovsmose (2001), o exercício da cidadania, em particular em uma 

sala de aula, demanda competência democrática, que é um conjunto mínimo de 

conhecimentos que o cidadão comum precisa ter em uma democracia 

representativa para poder garantir o seu funcionamento. Então, a competência 

democrática é uma capacidade humana que pode e precisa ser desenvolvida e 

[...] o desenvolvimento de uma competência democrática pressupõe 
uma atitude, mas, ao lado disso, muito conhecimento e muita 
informação sobre o domínio dos processos democráticos têm de ser 
desenvolvidos (SKOVSMOSE, 2001, p. 70). 

Dessa forma, o exercício da democracia, para desenvolvimento da 

competência democrática, se apresenta como necessário para que todos os 

indivíduos possam participar do processo de formação social com uma visão 

crítica, mesmo que não sejam capazes de compreendê-lo completamente em 

todos os níveis.  

Acreditamos que na escola, por exemplo, tal exercício promoveria, em 

muitos aspectos, uma relação de poder igualitária entre professor e estudantes.  

Por exemplo, ao adotar uma proposta em sala de aula que permita estudar um 

modelo real e se envolver em atividades sociais que sejam importantes para os 

estudantes, podemos ter como objetivo central utilizar a matemática criticamente 

para promover o entendimento dos processos sociais. Ou seja, apresentando 

diversas atividades que não foram pré-estruturadas ou previamente 
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estabelecidas, que envolvam várias decisões a serem tomadas, discutidas entre 

professor e estudantes, parece possível criarmos um ambiente de mudança de 

lugares entre os participantes, em contraponto aos ocupados por professor e 

alunos em uma sala de aula tradicional.  

Em ambientes de aprendizagem como estes interessa-me conhecer que 

reflexões críticas dos alunos sobre a matemática podem emergir. Um projeto de 

pesquisa com este foco requer o planejamento de uma intervenção, uma vez 

que os ambientes descritos são alternativos à realidade nas escolas.  

Nesta pesquisa, acreditamos que um cenário para investigação pode se 

constituir durante atividades de modelagem matemática, ao explorarmos 

matematicamente situações problema, em uma alternativa pedagógica ao 

Paradigma do exercício3. Retomando as ideias de Ponte e Quaresma (2016), o 

exercício em Matemática é visto como um mecanismo para saber se aluno 

aprendeu a reproduzir o método, não tendo nele nenhum significado ou intenção 

de fazer com que o aluno reflita sobre o que está estudando.   

Ao serem colocados diante de situações problema, os alunos podem 

ainda não ter desenvolvido as ideias e ferramentas necessárias para resolvê-las, 

e o ambiente de aprendizagem pode constituir-se como um cenário para 

investigação. Sendo assim, uma atividade de Modelagem, proposta como um 

convite para uma atividade investigativa pode abrir espaço para que os alunos 

usem e construam novos conhecimentos.   

Concebemos a modelagem como um ambiente de aprendizagem, pois 

entendemos que esse cenário pode facilitar a produção e desenvolvimento do 

conhecimento matemático, já que pesquisadores compartilham resultados 

evidenciando que esse ambiente possibilita a acumulação, a manipulação e a 

disseminação do conhecimento matemático (ver, por exemplo, BARBOSA, 2007; 

ROSA; OREY, 2007). 

 
3 Pressuposto de que para aprender matemática os alunos deverão repetir técnicas e métodos sem levar em 

consideração a relevância de determinados conteúdos, aceitando portanto, todos os dados do exercício e 

seu enunciado sem questioná-lo, sendo todas suas informações suficiente para resolução e que existe uma 

e somente uma resposta correta.  
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Sendo assim, planejamos convidar um grupo de alunos para participar, 

como voluntários, de 8 encontros, fora do horário de aula, com a intenção de 

constituir, em cada encontro, um ambiente de aprendizagem “que convida os 

alunos a formular questões e a procurar explicações” (SKOVSMOSE, 2008), 

desenvolvendo projetos de modelagem matemática como um cenário para 

investigação (SKOVSMOSE,2000). Busco responder à questão:  

Que reflexões sobre a Matemática podem emergir em uma intervenção 

que propõe constituir um ambiente de Modelagem Matemática como cenário 

para Investigação? 

Com o desenvolvimento desta pesquisa, esperamos nos inserir no 

debate sobre as contribuições da Educação (Matemática) Crítica no Ensino de 

Matemática, as influências da Matemática no cotidiano da sociedade, bem como 

refletir sobre a nossa visão sobre como a Modelagem Matemática pode tornar o 

Ensino e Aprendizagem mais significativos.  

 A pesquisa tem caráter qualitativo e foi realizada com alunos do 9º ano 

de uma Escola Pública da cidade do Rio de Janeiro. Nossa expectativa foi a de 

que os participantes se tornassem agentes ao longo do processo de 

construção de modelos matemáticos, e que, partindo de temas cotidianos, 

analisássemos suas reflexões durante o desenvolvimento de propostas de 

modelagem, em ambiente de aprendizagem que idealizamos constituir como 

um cenário para investigação.  

PERFIL DO PESQUISADOR 

A minha trajetória acadêmica sempre foi em contexto da escola pública. 

Estudei em apenas duas escolas, uma municipal e outra estadual, pois era de 

família humilde e não tinha condições de estudar em uma escola particular. 

Quando estava no 9º ano (antiga 8ª série), fiz uma prova para o atual Instituto 

Federal de Tecnologia do Rio de Janeiro, que ficava em outra cidade e fui 

aprovado para fazer o Ensino Médio Técnico. Porém, como não tinha 

condições para o deslocamento, permaneci assim na mesma escola em que já 

estudava, para cursar o Ensino Médio. 
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 Durante o Ensino Médio, eu dei aulas particulares de Matemática para 

os alunos do segundo segmento do Ensino Fundamental. Foi a partir daí que 

confirmei minha vontade de ser professor.   

 Após o Ensino Médio, fiz as provas para ingressar em diversas 

Universidades; porém não consegui aprovação em uma universidade pública. 

No ano seguinte, eu me matriculei no Pré-Vestibular Social (PVS4) do 

CEDERJ, onde pude me preparar melhor para as provas que ocorreriam no 

final daquele ano. Fui aprovado para o curso de Licenciatura Plena em 

Matemática, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.  

 Durante a graduação eu pude aproveitar e me testar por muitas vezes 

como profissional. Fui monitor, lecionei em pré-vestibulares, mas eu sentia que 

faltava algo. Isso me desanimou durante a graduação. Foi quando um amigo 

me convidou para participar do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID5), que até então eu desconhecia. Foi esse projeto que me fez 

reconhecer de verdade o meu interesse pela Matemática, e começar a me 

preocupar pela forma como eu a ensinava.  

 Participei desse projeto durante um ano e meio e só saí porque eu 

participei de um Intercâmbio fora do Brasil – Universidad Complutense de 

Madrid, pelo programa Ciências sem Fronteiras6, onde tive a oportunidade de 

aprender uma outra cultura e outras formas de ensinar a Matemática. Esse 

período fora do país transformou ainda mais a minha forma de pensar sobre o 

Ensino de Matemática, em como temos muito que aprender e evoluir na 

educação. Foi quando aconteceu o meu primeiro contato com a Modelagem 

para o Ensino de Matemática.   

 
4 O Pré-Vestibular Social (PVS) é um curso gratuito, preparatório para as provas de acesso às 
universidades, dirigido àqueles que já concluíram ou que estão frequentando o último ano do 
Ensino Médio e não têm condições de arcar com os custos dos cursos particulares. 
http://cederj.edu.br/prevestibular/conheca-o-pre-vestibular-social/ 
5 O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é uma proposta de 
valorização dos futuros docentes durante seu processo de formação. Tem como objetivo o 
aperfeiçoamento da formação de professores para a educação básica e a melhoria de 
qualidade da educação pública brasileira. 
http://portal.mec.gov.br/pibid 
6Ciência sem Fronteiras foi um programa de pesquisa criado em 26 de julho de 2011 para 
incentivar a formação acadêmica no exterior, oferecendo bolsas de iniciação científica e 
incentivando projetos científicos em universidades de excelência em outros países.  
www.cienciasemfronteiras.gov.br 
 

http://cederj.edu.br/prevestibular/conheca-o-pre-vestibular-social/
http://portal.mec.gov.br/pibid
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/
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 Ao retornar para o Brasil, conclui minha graduação já com o objetivo de 

continuar de alguma forma o que havia aprendido nos últimos anos. 

Pesquisando e perguntando aos amigos e professores, candidatei-me ao 

Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática 

(PEMAT7) oferecido pela UFRJ.  

 Nesse mesmo período realizei um concurso para trabalhar como 

docente pela Prefeitura do Rio de Janeiro, tendo sido também aprovado para 

trabalhar em uma Escola Municipal da cidade.  

 O meu histórico e meu interesse pelas formas distintas de Ensinar 

Matemática, de forma significativa tanto para os alunos quanto para mim, foi o 

que me levou a utilizar a Modelagem como pano de fundo para essa 

investigação, de forma a reconstruir minha preocupação pelo ensino e 

aprendizagem da Matemática, não só no Ensino Fundamental e Médio, como 

também no Superior. 

 

A JUSTIFICATIVA E A QUESTÃO DE PESQUISA 

A expectativa é a de que a modelagem matemática na Educação se 

constitua como um ambiente de aprendizagem que aproxime a realidade dos 

alunos e os conceitos matemáticos, contribuindo para uma formação dos 

estudantes como agentes ativos, reflexivos e críticos. O que se espera então é 

entender como se constituem ambientes que podem proporcionar aos alunos 

experiências através da Matemática nos quais eles desenvolvam e exerçam 

sua autonomia e crítica perante a sociedade através de atividades que 

possibilitem a reflexão e o diálogo.  

 Em Pedagogia do Oprimido, Freire (1987, p. 45) defende o diálogo bem 

como a ação, reflexão e ação transformadora da Educação, utilizando recursos 

 
7 O Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática (PEMAT) trata essencialmente do 

aprofundamento e da integração dos saberes disciplinar e pedagógico em Matemática e Ciências, 

fornecendo aos mestrandos e doutorandos elementos para a construção de uma visão crítica, profunda e 

abrangente da Matemática e das Ciências, incluindo sua história e epistemologia, bem como ferramentas 

teóricas e metodológicas que permitam articular esses conhecimentos reflexão sobre a prática docente.  

http://www.pg.im.ufrj.br/pemat/ 

 

http://www.pg.im.ufrj.br/pemat/
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que tornem a temática significativa. Para isso é preciso “investigar o ‘tema 

gerador é investigar o pensar dos homens referido à sua realidade, é investigar 

seu atuar sobre a realidade, que é sua práxis”. É necessário que a investigação 

leve em consideração os estudantes, os temas de seu interesse e suas 

experiências, permitindo assim caminhos para novos diálogos e possibilidades. 

 Entendemos a colocação de Freire como uma crítica ao sistema 

educacional, em que o professor, para ensinar, se vê sem ação por ter que 

cumprir o currículo imposto pelos órgãos educacionais, que não se adequa à 

realidade de seus alunos. Um sistema educacional que engessa o professor ao 

mesmo tempo que limita os alunos, impossibilitando-os de se entender como 

iguais na capacidade de absorver, transformar e desenvolver novos 

conhecimentos.  

 É nesse contexto que acreditamos que essa pesquisa se justifica, já que 

queremos investigar e propor intervenções e projetos que conectem a 

matemática a situações reais, contextualizadas, e significativas para os alunos, 

para que eles, como agentes, experimentem o conhecimento já adquirido de 

Matemática através de cenários que promovam a investigação de tais 

situações.   

Para isto propus uma pesquisa buscando responder à seguinte questão: 

Que reflexões matemáticas podem emergir em uma intervenção que 

propõe constituir um ambiente de Modelagem Matemática como cenário para 

Investigação? 

 

O ponto de partida foi uma inquietação minha perante o ensino de 

Matemática, não só nas escolas, como também nas Universidades, e do meu 

contato com a literatura de pesquisa em educação matemática no meu curso 

de mestrado. As práticas de sala de aula no ensino de Matemática, geralmente 

pautada em resoluções de exercícios, acabam gerando no aluno uma 

sensação de que a matemática é abstrata e neutra no sentido de prescindir da 

reflexão, criticidade e significado, uma vez que identificando o método a ser 
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utilizado, basta desenvolvê-lo, sem que haja qualquer tipo de reflexão.  Freire 

coloca em evidência a importância da reflexão no ambiente escolar ao afirmar 

que a  

Reflexão e educação são termos que suscitam o sentido de 
transformação, pois são características de indivíduos capazes de 
pensar. Pensar é existir, é ser gente, é viver num mundo real, é ter 
uma relação com esse mundo e interagir com ele. "Essa relação 
homem-realidade, homem-mundo, [...] implica a transformação do 
mundo...” (FREIRE, 1979, p. 17)  

Acreditamos, portanto, que é preciso que a Matemática seja entendida 

como um dos meios utilizados para a reflexão e não como algo que deve ser 

reproduzido e logo esquecido. Além disso, entendemos que a Modelagem na 

Educação Matemática pode abordar um objeto ou situação de conhecimento 

do aluno, e propor sua releitura utilizando-o ao propor um modelo descrito 

matematicamente. Desde a seleção do objeto do objeto até representação 

matemática desse fenômeno, o processo carrega, por si só, a reflexão.  

Utilizar a Modelagem Matemática como recurso pedagógico pode 

contribuir para a formação de alunos críticos. Entretanto, há que se levar em 

conta que “nenhuma teoria é final, assim como nenhuma prática é definitiva, e 

não há teoria e prática desvinculadas” (D’AMBRÓSIO, 1996, p.81). 

OBJETIVOS   

OBJETIVO GERAL 

  O objetivo da pesquisa é responder à questão colocada  

Que reflexões sobre a matemática podem emergir em um cenário para 

investigação a ser constituído a partir de um projeto de Modelagem 

Matemática? 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A pesquisa propõe uma intervenção em sala de aula, em horário extra 

turno, envolvendo os alunos em projetos de modelagem. Observações em sala 

de aula e entrevistas serão conduzidas com o propósito de analisar: 
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• Analisar as interações dos participantes durante as aulas de matemática com 

projetos de modelagem nos momentos do planejamento e da execução da(s) 

atividade(s) programada(s). 

• Analisar e descrever os relatos dos alunos sobre a forma como planejaram e 

executaram a atividade a ser desenvolvida.  

• Observar como emerge a transição da situação-problema para os conceitos 

matemáticos, ao executarem a atividade a ser desenvolvida. 

• Avaliar a relação das possibilidades e limites do projeto desenvolvido   na 

formação matemática crítica dos participantes. 

 

O texto da dissertação está organizado em seis capítulos. 

  Nos primeiro e segundo capítulos trazemos as referências teóricas da 

pesquisa: Educação Matemática Crítica e Modelagem Matemática.  

No terceiro capítulo colocamos nossa pesquisa em diálogo com as já 

compartilhadas pela literatura da área de educação matemática em nosso país, 

situando este projeto na pesquisa existente, bem como evidenciando a 

contribuição desse trabalho em relação aos demais.    

No quarto capítulo explicamos os procedimentos que serão que serão 

utilizados para produção e análise da pesquisa.  

No quinto capítulo caracterizamos os sujeitos que participaram dessa 

investigação e traçamos todo o desenvolvimento da pesquisa a partir da 

metodologia proposta 

 No sexto e último capítulo trazemos a descrição dos encontros 

realizados e análise. 
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CAPÍTULO I -  
A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

CRÍTICA E SUAS 
CONSTRIBUIÇÕES PARA O 
ENSINO DE MATEMÁTICA 

  

 Neste capítulo introduzimos como entendemos a educação crítica e que 

contribuições essa traz ao Ensino de Matemática. Apresentamos concepções 

teóricas discutidas em Borba e Skovsmose (2001), sobre as noções de 

Paradigma do Exercício, Ideologia da Certeza8 e Ambientes de Aprendizagem. 

Finalizamos relacionando-as com seu uso nessa investigação e com 

alternativas pedagógicas sugeridas pela Modelagem na Educação Matemática.  

 

1.1 A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA CRÍTICA E O EXERCÍCIO DA 

DEMOCRACIA  

A educação é um exercício social presente em diferentes lugares e 

momentos da vida em sociedade. Correspondendo a um destes lugares, a 

educação formal, provinda da escola/universidade, tem importante papel nos 

processos de formação social do indivíduo. Libâneo (2007) entende os 

objetivos da escola como: (1) “a preparação para o processo produtivo e para a 

vida em uma sociedade técnico-informacional; (2) formação para a cidadania 

crítica e participativa; (3) formação ética”. (p.31) Ou seja, a escola deve ter um 

papel de preparar o estudante para/com o meio social no qual ele está inserido.  

 O ambiente escolar reafirma ideologias, como, por exemplo, o que é o 

normal ou natural, e geralmente reproduz um padrão de ensino e 

aprendizagem que amplia a exclusão daqueles que já são excluídos 

socialmente, pela etnia, ou pela condição econômica ou cultural. Assim, uma 

 
8 Termo elaborado por Marcelo Borba em pesquisas anteriores 
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vez cientes dessas questões, podemos pensar alternativas para reforçar a 

participação da educação no processo de transformação da sociedade. Na 

visão de Libâneo (1998), a educação tem forte relação de dependência com os 

processos sociais e políticos, favorecendo de forma contraditória a mudança e 

ao mesmo tempo a conservação destas relações. Deste modo, é impossível 

pensar em transformações na educação sem relacioná-las com transformações 

na sociedade, que permitam promover uma formação sólida e envolvida com 

políticas de inclusão.  

 A educação formal não acontece fora do ambiente social pois ela é 

resultado dos processos históricos de cada sociedade. Isto explica porque a 

escola possui uma estreita relação com os interesses políticos, econômicos e 

sociais com a sociedade na qual ela está inserida. Esse diálogo entre escola e 

sociedade é mais claro se considerarmos que os episódios que ocorrem dentro 

da escola se refletem na sociedade e muitos problemas de ordem social 

também se refletem no ambiente escolar. Freire acredita que a educação é um 

mecanismo de transformação social, por meio das práticas educacionais. De 

modo mais claro, nas palavras do autor (1966.p.84), “A Educação não 

transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o 

mundo”.  

 A educação não estabeleceu os sistemas sociais, mas ela pode 

influenciar na manutenção, ou não, dos mesmos. Para que isso não ocorra 

será necessário que aconteçam ações conscientes dentro do ambiente escolar; 

Segundo Freire (2000), ações conscientes podem ser operadas no ambiente 

escolar para a sua "re-escrita". Sendo assim, pensamos que seria interessante 

propor mediações que ajudem os estudantes a entender aspectos de seu 

cotidiano e que despertem a criticidade. Atividades sobre os processos 

históricos e a realidade na qual estão inseridos favorecem a conscientização 

dos estudantes. Conscientizar-se, para Freire (2001), é o olhar mais crítico 

possível sobre realidade, para conhecê-la. 

 Um professor de Matemática pode utilizar o desperdício de água, por 

exemplo, como tema de investigação para seus estudantes, propondo que o 

estudante calcule a quantidade de água que cai de uma torneira que esteja 

vazando, por minuto, por dia e qual o custo mensal desse desperdício. Nesse 
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sentido, o professor pode questionar o estudante sobre a importância da 

economia de água, e a partir daí levantar propostas para que o estudante 

investigue determinado assunto referente à água, com auxílio da Matemática, 

por exemplo. Esse tipo de ação pode resultar em um conhecimento reflexivo 

dos alunos, promovendo um pensamento crítico e reflexivo. 

 Sendo assim, intervenções feitas fora ou dentro de sala de aula tornam 

possível o contato dos estudantes com os conteúdos escolares de modo mais 

participativo, permitindo que o entendimento seja cada vez mais significativo. 

Porém, isso não significa que basta apenas desenvolver tais atividades. Para 

ensinar para a autonomia, ou exercê-la, de forma que o indivíduo seja capaz de 

compreender e interpretar os problemas sociais, é preciso que o professor 

respeite os saberes construídos em sala de aula, e aqueles que forem 

construídos fora dela devem e precisam ser discutidos. 

 Em síntese, entendemos que sendo assim, o ambiente escolar deveria 

ser um lugar para compartilhar o conhecimento, além disso, possibilitar a que 

todos tenham suas capacidades desenvolvidas de modo que sejam suficientes 

para desenvolver um domínio de todas as áreas da atividade humana. 

 Para definir a interação em situações sociais e políticas estruturadas 

pela Matemática, Skovsmose e D’Ambrósio (2008) usam o termo Materacia9. E 

o desenvolvimento desta é o objetivo da denominada Educação Matemática 

Crítica, que tem sido construído por meio do o uso da pedagogia de projetos e 

trabalhos de investigação.  

 Entendemos a Educação Matemática Crítica (EMC) como uma 

perspectiva que considera os desafios do Ensino de Matemática e que tem 

dado especial atenção aos com aspectos políticos da educação. Segundo 

Skovsmose (2016)  

Eu vejo a educação matemática crítica como uma preocupação com 
os desafios emergentes da natureza crítica da educação matemática. 
A educação matemática crítica refere-se a preocupações que têm a 
ver com pesquisa e prática, e sendo uma delas uma preocupação 
com a equidade e justiça social. Aqui quero me referir aos seguintes 
desafios: (1) Como os processos de globalização e guetização 
enquadram a educação matemática? (2) O que significa ir além dos 

 
9 “a capacidade de interpretar e analisar sinais e códigos, de propor e utilizar modelos e simulações na 

vida cotidiana, de elaborar abstrações sobre representações do real” (D’AMBRÓSIO, 2011, p. 67). 
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pressupostos da Modernidade? (3) Como "matemática em ação", 
incluindo uma mistura de poder e matemática, deve ser interpretada? 
(4) Que formas de supressão podem ser exercidas através da 
educação matemática? (5) Como poderia a educação matemática 
fornecer capacitação (empoderamento)?10 (ibid, p.1)  

Em outras palavras, o pesquisador e seus colaboradores preocupam-se 

com questões do tipo: como é que a aprendizagem da matemática apoia o 

desenvolvimento da cidadania e como é que o indivíduo pode ‘ganhar’ poder 

(ou se empoderar) através da matemática? (Alro e Skovsmose, 2004). Trazem 

também à discussão sobre educar matematicamente questões relacionadas 

com a democracia e com a justiça social. (Skovsmose, 2008).  

A EMC preocupa-se como é que a matemática influência os nossos 

ambientes culturais, tecnológicos e políticos, e as funções que 

a competência matemática pode satisfazer. Educação Matemática Crítica não 

significa voltar as costas à matemática, mas sim iluminar como é que as 

técnicas matemáticas e modos de pensar podem operar ou operam em 

contextos sociais e políticos.  

 Alternativa para o ensino de Matemática tais como projetos e 

abordagens de temas diversos tem sido um caminho para os questionamentos 

levantados pela Educação Crítica, já que “[...] uma nova Educação Matemática 

Crítica deve buscar possibilidades educacionais”. (SKOVSMOSE, 2008, p. 13) 

 Portanto, a Educação Crítica não se dá através de um sistema, visto 

como tradicional, onde o professor é o único que possui voz, o aluno pode e 

deve participar do seu processo de aprendizagem no qual o estudante seja 

capaz e induzido a pensar e a relacionar os problemas vistos em sala de aula 

com problemas do seu cotidiano. Através de discussões, o professor pode 

analisar quais são os interesses dos alunos e como ele pode aproveitá-los para 

trabalhar os conceitos dentro de sala de aula aplicados na vida de seus 

estudantes 

 
10 Tradução nossa de: I see critical mathematics education as a preoccupation with challenges emerging 

from the critical nature of mathematics education. Critical mathematics education refers to concerns 

which have to do with both research and practice, and a concern for equity and social justice being one of 

them. Here I want to refer to the following challenges: (1) How do processes of globalisation and 

ghettoising frame mathematics education? (2) What does it mean to go beyond the assumptions of 

Modernity? (3) How should ‘mathematics in action’, including a mixing of power and mathematics, be 

interpreted? (4) What forms of suppression can be exercised through mathematics education? (5) How 

could mathematics education provide empowerment? 

http://educacaomatematicacritica.pbwiki.com/Aprendizagem
http://educacaomatematicacritica.pbwiki.com/etica
http://educacaomatematicacritica.pbwiki.com/competence
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Em contrapartida ao paradigma do exercício, Skovsmose (2000) propõe 

a constituição de um ambiente escolar que facilite a investigação. Chamando 

de Cenário para Investigação a prática que se constitui como trabalho 

investigativo, onde os estudantes são convidados a propor e a pensar em 

problemas de seu cotidiano ou que tenham interesse de solucionar, onde três 

cenários são possíveis: o de investigação com base na Matemática Pura, o de 

investigação com base na semi-realidade e o de investigação com base na 

realidade.  

 Para trabalhar em tais contextos, o professor deve estar preparado para 

o risco, tais como a alteração do roteiro, pois em aulas desse tipo o rumo pode 

mudar a qualquer momento de acordo com as necessidades que forem 

surgindo ao longo do processo. 

 Sendo assim, ao buscar novas técnicas educacionais, o professor 

precisa ter em mente que o que ensina e como ensina tem influência futura na 

vida de seus alunos. Segundo a Educação Matemática Crítica, essas 

influências devem ser utilizadas pelos estudantes como uma ferramenta para 

uma participação ativa e consciente na sociedade. 

 De acordo com Skovsmose (2008, p.9), uma educação matemática 

crítica e reflexiva, trabalhada em torno dos modelos e pressupostos utilizados 

para se obter certos resultados, poderá ser crucial para uma geração de 

pessoas de cidadania participativa em situações cotidianas. 

 Skovsmose (2001, p. 30) ainda considera que a Educação Matemática 

Crítica poderá levar os estudantes pelos caminhos da socialização na atual 

sociedade tecnológica, possibilitando uma postura crítica em determinadas 

situações nessa nova sociedade.  

 Nesse sentido, entendemos que a educação pode contribuir com 

desenvolvimento de ações que gerem alternativas que levem as pessoas a 

fazer reflexões mais profundas acerca dos elementos que envolvem o seu 

próprio cotidiano, isso também inclui o conhecimento matemático e influência 

que ele exerce sobre o contexto da ciência, da tecnologia e da sociedade. 

 Por exemplo, o conhecimento matemático desempenha importante papel 

na sociedade na medida em que a mesma se estabelece com frequência a 
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partir dos modelos baseados nesse conhecimento. Tais modelos são tidos 

como verdades absolutas e que não permite erros, são utilizados para 

determinar a maneira como a sociedade vive e nos leve a refletir sobre o 

mundo que nos rodeia. Portanto a Educação Matemática Crítica tem por 

objetivo questionar tais modelos e a refletir sobre a sua utilização nas relações 

e também nas atividades sociais, para que assim sejamos capazes de refletir e 

agir criticamente sobre seus limites e possibilidades frente a nossos direitos e 

deveres, auxiliando na tomada de decisões. 

 Mas qual seria a eficiência dos modelos matemáticos em uma sociedade 

cada vez mais desenvolvida tecnologicamente? Para Borba e Skovsmose 

(2001), é através de modelos matemático que poderíamos ser “capazes de 

“projetar” uma parte do que se torna realidade. Tomamos decisões baseados 

em modelos matemáticos e, dessa forma, a matemática molda a realidade” (p. 

135). Esta discussão é um dos temas a serem discutidos, logo após 

discutiremos sobre as contribuições da educação matemática crítica para o 

ensino da matemática.  

  

1.2 CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA 

Ao enfatizarmos os pensamentos de Paulo Freire e mais 

especificamente de Ole Skovsmose, temos em vista que ambos consideram 

relevante a presença de ações nos espaços na sala de aula que propiciem a 

reflexões e diálogo, sem verdades previamente definidas. Entendemos que tais 

ações devem promover a criação de ambientes democráticos possibilitando o 

debate e a formulação de questões a serem respondidas pelos estudantes.  

Skovsmose (2008) traz dois tipos de argumentos ao relacionar a 

Educação Matemática com a democracia. O primeiro apresenta-se como um 

argumento social da democratização, voltado para fora da prática educativa. Tal 

argumento se sustenta em três concepções básicas:  

(1) a matemática pode ser aplicada em um grande número de 
situações; (2) por causa de sua grande aplicabilidade a matemática 
tem o poder de formatar a sociedade; (3) nesta sociedade, os 
conhecimentos matemáticos são condição necessária para o 
exercício dos direitos e deveres democráticos (SKOVSMOSE, 2008, 
p. 39).  
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O segundo é um argumento pedagógico, que é voltado para dentro da 

prática educativa. As concepções que estruturam esse argumento são:  

(1) ao longo do processo educacional, há lacunas entre o currículo 
oficial, o que o professor espera que os alunos aprendam, o que os 
alunos aprendem e as tradições do mundo exterior; (2) a Educação 
Matemática possui um “currículo oculto” que frequentemente entra 
em contradição com o currículo oficial, como no caso dos exercícios 
apresentados, que valorizam a reprodução mecânica, ao passo em 
que o currículo afirma valorizar o raciocínio lógico e criativo na 
resolução de problemas; (3) a competência democrática não se reduz 
às estruturas democráticas formais, mas também tem a ver com a 
construção e consolidação de uma postura democrática por parte do 
aluno (SKOVSMOSE, 2008, p. 44-46).  

Este último argumento deixa claro uma grande lacuna entre o que 

deveria estar sendo feito e o que de fato vem sendo realizado na educação 

matemática. Portanto, entendemos que as aulas de matemática que são 

centradas na ideia de que o professor e o livro didático são detentores do 

conhecimento e autoridade, tendem a não contribuir para uma formação crítica 

dos estudantes e desenvolvimento de uma atitude democrática: os alunos 

apenas atuam fazendo aquilo que lhes é ordenado, com exercícios que 

valorizam reprodução mecânica e comandos ou ordens de enunciados 

imperativos, como por exemplo: resolva, calcule, encontre, etc. Mas “se 

queremos desenvolver uma atitude democrática pela educação matemática, os 

rituais dessa educação não podem conter aspectos fundamentalmente não-

democráticos” (SKOVSMOSE, 2008, p. 46).  

Acreditamos que o desenvolvimento da materacia auxilia no processo de 

formação citado acima, e capacita os alunos a refletir sobre a sociedade na qual 

ele está inserido, pois o Ensino de Matemática deve 

procurar contribuir, de um lado, para a valorização da pluralidade 
sociocultural, evitando o processo de submissão no confronto com 
outras culturas; de outro, criar condições para que o aluno transcenda 
um modo de vida restrito a um determinado espaço social e se torne 
ativo na transformação de seu ambiente. (BRASIL, 1998, P.28) 

A EMC inclui o desenvolvimento de um processo de questionamento, 

elaboração de problemas, análise de soluções, bem como a validação dos 

procedimentos adotados e resultados encontrados durante as aulas de 

Matemática; como também inclui o processo de problematizar o papel da 

Matemática na sociedade, levando às escolas o debate acerca de questões 

sociais fundamentais (ARAÚJO, 2007). 
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O nosso olhar nessa pesquisa estará voltado para o Ensino de 

Matemática no segundo segmento do Ensino Fundamental (EF), por 

acreditarmos na importância da EMC para a construção de ambientes propícios 

para o exercício da cidadania, formando indivíduos capazes de agir criticamente 

em uma sociedade democrática.  

Assim, a EMC está em diálogo com um dos objetivos especificados nos 

PCNs, que propõe que o aluno deve “questionar a realidade formulando-se 

problemas e tratando de resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a 

criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando 

procedimentos e verificando sua adequação”. (BRASIL, 1998, p.8)  

  Acreditamos que por meio de uma prática reflexiva em relação aos 

conhecimentos matemático e tecnológico, o professor terá a oportunidade de 

contribuir para o desenvolvimento, pelos alunos, de um conhecimento reflexivo. 

  Um outro objetivo da EMC ao caracterizar Ensino de Matemática para o 

desenvolvimento da democracia, que também fica explicito nos PCNs como 

objetivo geral do Ensino Fundamental em sua tentativa de demonstrar uma 

grande preocupação no desenvolvimento da construção da cidadania e em 

como a Matemática pode auxiliar esse processo, é a orientação de que é preciso 

que a Matemática permita ao aluno  

“identificar os conhecimentos matemáticos como meios para 
compreender e transformar o mundo à sua volta e perceber o caráter 
de jogo intelectual, característico da Matemática, como aspecto que 
estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o 
desenvolvimento da capacidade para resolver problemas”. (BRASIL, 
1998 p.47). 

Esse excerto refere-se à Matemática como uma ferramenta que 

promova, além da construção do conhecimento propriamente dito, um processo 

reflexivo com/dos estudantes. Skovsmose (2007) faz a ressalva de que “a 

educação matemática crítica não é uma resposta para tudo. Ao invés disso, ela 

pode ser vista como uma preocupação e como uma expressão de incerteza, 

tanto sobre a educação matemática quanto sobre a matemática” (p. 15). 

  De acordo com o autor supracitado (2008), é importante que as 

situações-problema nas aulas de Matemática, possibilitem ao aluno criar 

recursos para resolvê-las e que estes sejam adaptáveis para resolver problemas 
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cotidianos. Porém, acreditamos que isso não quer dizer que apenas os 

conteúdos que têm relação direta com realidade devam ser trabalhados; mas 

também que tenham relações com a vida dos estudantes, incluindo sua 

experiência na escola, com outros campos do conhecimento, e que essas 

relações possam ser identificadas pelos alunos, com a ajuda do professor. 

 

1.3 A IDEOLOGIA DA CERTEZA 

Na seção anterior discutimos as contribuições possíveis da EMC para o 

ensino de matemática.  Ressaltamos que a Matemática pode exercer funções 

distintas na sociedade e na escola, que vão além de descrever a natureza e seu 

comportamento ao expressar problemas cotidianos, podendo também permitir 

ou facilitar a tomada de decisões com ou pela Matemática. Por isso, entendemos 

que a Matemática pode contribuir para o desenvolvimento de uma competência 

democrática, empoderando os educandos com a compreensão sobre processos 

matemáticos que formatam a sociedade, e com a recusa em aceitar como 

verdade única as soluções matemáticas para problemas sociais ou do cotidiano, 

e com seu uso para a tomada de decisões. Em referência a esta última, da 

utilização da Matemática para a tomada de decisões pode emergir a Ideologia 

da Certeza (BORBA; SKOVSMOSE, 2001).  

Borba e Skovsmose (2001) definem a Ideologia da Certeza como “uma 

estrutura geral e fundamental de interpretação para um número crescente de 

questões que transformam a matemática em uma ‘linguagem de poder’” 

(BORBA; SKOVSMOSE, 2001, p. 129). Os autores consideram que ela reforça a 

ideia de estabelecimento de um controle político, em frases do cotidiano como, 

“foi provado matematicamente” ou “os números expressam a verdade”, frases 

que constituem a matemática como um conhecimento capaz de julgar decisões 

humanas e de ser inquestionável. Em suma, a base de sustentação da ideologia 

da certeza tem como principais argumentos que:  

 (1) A matemática é perfeita, pura e geral, no sentido de que a 
verdade de uma declaração matemática não se fia em nenhuma 
investigação empírica. A verdade matemática não pode ser 
influenciada por nenhum interesse social, político ou ideológico. (2) A 
matemática é relevante e confiável, porque pode ser aplicada a todos 
os tipos de problemas reais. A aplicação da matemática não tem 
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limite, já que é sempre possível matematizar um problema. (BORBA; 
SKOVSMOSE, 2001, p.130-131)  

Como observado pelos autores, a Ideologia da Certeza, em sua primeira 

referência, trata exatamente da independência dos conhecimentos matemáticos 

em relação a qualquer outro tipo de conhecimento, como se não tivesse sido 

criada pela humanidade e sim apenas descoberta. Já o segundo ponto faz 

referência aos modelos matemáticos. Assim como no caso do primeiro, a 

Ideologia da Certeza coloca a matemática como um conhecimento neutro, 

independente de interesses e valores humanos, um instrumento capaz de 

resolver qualquer problema e que se transfere, independente do contexto onde 

os modelos são elaborados. Ou, como afirma Borba e Skovsmose (2001), cria-

se para a matemática uma realidade virtual, onde ela está acima de quaisquer 

questionamentos externos à realidade cotidiana.  

Uma aplicação da matemática envolve uma “interação” entre a 
matemática, vista como um tipo de estrutura formal, e um contexto. 
Por meio da matemática, podemos falar sobre um “pedaço da 
realidade”; podemos usar a matemática como uma base para 
decisão; podemos nos referir à matemática quando nós, como 
técnicos, estamos envolvidos em um processo de construção 
tecnológica etc. Entretanto, como parte do processo de resolução de 
problema simplificado, somos colocados em um mundo mágico, onde 
a gramática da matemática encaixa-se no mundo platônico sobre o 
qual estamos falando. (BORBA E SKOVSMOSE, 2001: 132)  

Podemos exemplificar a presença da Ideologia da Certeza no seguinte 

cenário: o governo utiliza apenas dados estatísticos ou também fatos 

econômicos (números), para argumentar, em um debate sobre a legalização ou 

proibição de algo. Ou quando acredita que alguma ação é necessária para a 

economia do país e trazem dados de outros países, havendo estudos sobre qual 

o impacto de tais decisões para a sociedade na qual ela será empregada. 

Skovsmose (2005), para reforçar como a matemática muitas vezes é utilizada na 

tomada de decisões na sociedade contemporânea, faz um estudo sobre 

modelos matemáticos reais que podem ser aplicados em inúmeros campos 

tecnológicos, como os que desenvolvem artefatos ou estratégias de ação, 

utilizando o termo “Matemática em Ação” para tratar da matemática nesses 

contextos. A primeira observação do autor diz respeito à necessidade da 

reflexão na sociedade atual:  

Entendo que a Matemática em Ação faz parte dos processos 
sociotecnológicos que, ao produzirem efeitos colaterais, transformam 
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a sociedade e caracterizam a modernização reflexiva. Em outras 
palavras, acho que a modernização reflexiva somente pode ser 
apreendida se nos tornarmos conscientes das formas que a 
Matemática em Ação pode assumir. (SKOVSMOSE, 2005: 35)  

Uma alternativa para que a matemática contribua para a formação de 

cidadãos críticos é repensar a dimensão da aplicação dos conceitos na 

abordagem da EMC no Ensino Fundamental, tal como propondo atividades que 

possibilitem o desenvolvimento da materacia. 

 

1.4 AMBIENTES DE APRENDIZAGEM E A PRODUÇÃO DE SIGNIFICADO 

 Skovsmose (2008) sugere conceber e propor situações-problema nas 

aulas de Matemática que possibilitem ao aluno criar recursos para revolvê-las e 

que estes sejam adaptáveis para resolver problemas cotidianos. O professor 

atua de maneira local, incentivando a reflexão e a curiosidade dos alunos. 

Eventuais erros devem ser tratados questionando o porquê de o estudante ter 

pensado daquela forma, auxiliando-o a descobrir onde eles estão.  

 Vale mencionar que entendemos não apenas os conteúdos que têm 

relação direta com realidade devam ser trabalhados; mas que conteúdos 

devem ter de algum modo uma relação com a vida dos estudantes, e que 

essas relações possam ser identificadas pelos alunos, com a ajuda do 

professor. É proposto pela Educação Crítica que os problemas favoreçam a 

multiplicidade de respostas, que na verdade correspondem a posicionamentos 

distintos dos próprios estudantes durante sua investigação. Por isso é 

importante que as aulas de Matemática permitam os estudantes a expor suas 

experiências. Skovsmose (2008) descreve que 

“... as práticas de sala de aula baseadas num cenário para 
investigação diferem fortemente daquelas baseadas em exercícios. A 
distinção entre elas tem a ver com as referências que visam levar os 
estudantes a produzir significados para atividades e conceitos 
matemáticos”. (ibid, p. 21). 

Skovsmose (2000) discute a constituição de ambientes na sala de aula 

de matemática em paradigmas que ele denomina do exercício e do cenário para 

investigação, com referências distintas - à matemática, à semi-realidade e à 

realidade. Para o autor, o paradigma do exercício é o que mais comumente se 

constitui em nossas salas de aula de matemática; afirmação com a qual 
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concordamos. Este paradigma é criticado pelo pesquisador por reduzir-se a 

atividades baseadas em exercícios em que predominam apenas uma única 

resposta correta, na maioria das vezes propostos em livros didáticos, elaborados 

por agentes externos ao cotidiano daqueles que são os participantes efetivos da 

aprendizagem.  

O paradigma dos cenários para investigação é introduzido pelo autor 

como uma alternativa para as aulas de matemática. Ele já contrasta com o 

paradigma anterior em sua proposta de envolver os estudantes em atividades de 

investigação, ao invés de propor exercícios. Além disto, na concepção de 

Skovsmose (2000), 

Um cenário para investigação é aquele que convida os alunos a 
formularem questões e procurarem explicações. O convite é 
simbolizado pelo “O que acontece se ... ?” do professor. O aceite dos 
alunos ao convite é simbolizado por seus “Sim, o que acontece se ... 
?”. Dessa forma, os alunos se envolvem no processo de exploração. 
O “Por que isto ...? ” do professor representa um desafio e os “Sim, 
por que isto ... ?” dos alunos indica que eles estão encarando o 
desafio e que estão procurando explicações. Quando os alunos 
assumem o processo de exploração e explicação, o cenário para 
investigação passa a constituir um novo ambiente de aprendizagem. 
(ibid, p. 71) 

 Em síntese, por meio dessas perguntas, o professor faz um convite aos 

seus alunos para que realizem certa atividade de investigação; convite este 

que os alunos podem ou não aceitar. O cenário para investigação se constitui 

caso os alunos aceitem o convite.  

Os dois paradigmas e as três referências - à matemática pura, à semi-

realidade, à realidade, podem ser combinadas resultando em seis ambientes de 

aprendizagem, representados na matriz a seguir.   

Tabela 1 Ambientes de Aprendizagem. 

  

Fonte: Skovsmose, 2008, p.23 
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O ambiente do tipo (1) é caracterizado pela proposição de exercícios, 

abordando tópicos ou temas da matemática pura, e apresentados com comando 

como “faça”, “determine”, “calcule”, como o mostrado na figura 1.  

 

Figura 1 Exercício com referência à matemática pura no paradigma do exercício 

Fonte: https://brainly.com.br/tarefa/1137089 

 

O ambiente do tipo (2) é caracterizado como um ambiente que envolve 

números e figuras geométricas, que permitem ao aluno investigar 

comportamentos de figuras planas, funções, sequência de números, mesmo que 

tais atividades não tenham nenhum tipo de conexão com seu cotidiano. 

Figura 2 Exercício com referência à matemática pura como cenário para investigação 

Fonte: https://i.ytimg.com/vi/TzA70sx1TXM/hqdefault.jpg 

 

O ambiente tipo (3) é constituído por exercícios com referências à semi-

realidade. Tais exercícios não levam em consideração uma investigação 

empírica real e não preveem questionamentos externos ao enunciado. Embora 

aparentemente tenham por referência uma situação da realidade, qualquer 

informação externa a seu enunciado é considerada irrelevante para a sua 

resolução. Mesmo que em um cenário de semi-realidade, o único objetivo seja a 

apresentação do exercício e sua resolução através dos métodos de resolução 

que podem ser disponibilizadas por ele, o paradigma do exercício reafirma a 

https://brainly.com.br/tarefa/1137089
https://i.ytimg.com/vi/TzA70sx1TXM/hqdefault.jpg
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existência de apenas uma única resposta correta. De um modo geral, os 

exercícios contextualizados, e muitos dos famosos “problemas com palavras” 

propostos na escola, se enquadram neste paradigma. 

Figura 3 Referência à semi-realidade do paradigma do exercício 

 

Fonte: http://estamate.blogspot.com.br/p/exercicios-resolvidos.html 

Como o ambiente (3), o ambiente (4) contém referências a uma semi-

realidade, porém há um convite do professor para que os alunos façam 

explorações e explicações de alguma determina situação proposta inventada. 

Um exemplo dessa situação seria a análise do consumo mensal de energia 

elétrica em uma casa de uma pessoa no que se refere a situação proposta no 

exercício anterior.  

Por sua vez, o ambiente de aprendizagem (5) é constituído por 

atividades baseadas na vida real, que podem ser desencadeados através de 

situações cotidianas, propondo a discussão de temas tais como o desemprego, 

fazendo uso de gráficos ou diagramas para entendê-las, formulando questões 

relacionadas a essa situação. Mesmo assim as atividades poderiam estar 

indexadas ao paradigma do exercício.  

Seria então possível diferentes tipos de referências no que diz respeito à 

produção de significados no Ensino de Matemática? Podemos pensar nas 

referências que tratam de noções que envolvem conceitos puramente 

matemáticos; referências que são construídas através de uma semi realidade e 

http://estamate.blogspot.com.br/p/exercicios-resolvidos.html
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que são propostas por agentes externos a sala de aula, por exemplo, autores de 

livros didáticos; e referências que são construídas por alunos e professores de 

acordo com alguma situação real, com dados reais.   

Em qualquer caso, o papel do professor, em ambientes destinados à 

investigação, é o de um mediador durante a atividade, tendo por objetivo 

provocar os alunos para que estes investiguem e reflitam sobre suas decisões e 

ações matemáticas. Diante de situações novas e desafiadoras propostas pelo 

professor e seus alunos, a expectativa é a de que o aluno passe a ter uma 

postura investigativa, utilizando de seus conhecimentos prévios em matemática, 

e (re) descobrindo novos contextos de utilização da matemática aprendida.  

O ambiente que pretendemos desenvolver nessa pesquisa é sugerido 

pelo ambiente (6). Queremos constituir um cenário para investigação, 

elaborando e desenvolvendo com os alunos um projeto de Modelagem sobre 

uma realidade cotidiana. Os pressupostos do paradigma do exercício já não 

serão impostos, tendo em vista que serão eliminadas a passividade dos alunos 

em uma aula expositiva e também a autoridade pré-estabelecida do professor 

em uma aula de tradicional, e um rompimento com a ideologia da certeza no que 

diz respeito à existência de uma resposta correta em Matemática, permitindo ao 

professor desempenhar o papel de um orientador, em questionamentos que 

possam surgir. 
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CAPÍTULO II - A MODELAGEM 
MATEMÁTICA 

 A Modelagem é uma tendência em Educação Matemática que tem sido 

amplamente difundida nos últimos anos, sendo associada a outras áreas de 

conhecimento como Tecnologias de Informação e Comunicação, 

Etnomatemática, entre outras. A tentativa é a de relacioná-la buscando 

possíveis interseções entre diferentes áreas de pesquisa em Educação 

Matemática. 

 A literatura apresenta e discute diferentes concepções de Modelagem, 

evidenciando uma convergência entre tais perspectivas no que diz respeito `a 

sua base apoiada em estudos empíricos sobre um tema. Ou seja, de uma 

forma ou de outra, existe um diálogo entre os autores sobre a utilização da 

Modelagem. Faremos, nessa seção um breve histórico acerca do surgimento 

da Modelagem na Educação Matemática. 

 

2.1 MODELAGEM MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO: UM BREVE HISTÓRICO 

 A utilização de Modelos Matemáticos remete à história do 

desenvolvimento do conhecimento matemático. Nas palavras de Biembengut e 

Hein (2003), “a modelagem é tão antiga como a própria matemática, surgindo 

de aplicações na rotina diária dos povos antigos” (BIENBENGUT; HEIN, 2003, 

p.8). Entre alguns exemplos, interessantes, de usos da Modelagem Matemática 

na História da Matemática podemos citar: 

• O modelo Geocêntrico do Sistema Planetário apresentado por Ptolomeu 

no século II D.C. Esse sistema foi tido como correto pelos astrônomos 

durante quatorze séculos até que Nicolau Copérnico (1473- 1543) e 

seus sucessores o refutaram, propondo um novo modelo 
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Figura 4 Sistema Geocêntrico de Ptolomeu. 

 

Fonte: http://www.mpsnet.net/Portal/bastidores/007f185.gif 

 

• Euler e as Pontes de Königsberg – O trajeto que ligava o povoado de 

Königsberg, atualmente Kaliningrad, situado na Rússia, até a cidade, 

cortado pelo o Rio Pregel passava por sete pontes. Durante essa 

caminhada os moradores começaram a se questionar se seria possível, 

partindo-se de qualquer uma das regiões, margens ou ilhas, atravessar 

as sete pontes do rio, sem passar duas vezes na mesma ponte, 

retornado ao ponto de partida. Tal situação problema, tratada como 

lenda, enigma, recreação ou ainda como “charada matemática”, ficou 

conhecida como O Problema das Pontes de Königsberg resolvida por 

Euler. 

 

Figura 5 Ilustração das Pontes de Königsberg 

 

Fonte: https://www.researchgate.net/figure/228847870_fig1_Fig-1-Konigsberg-bridges 

 

 

http://www.mpsnet.net/Portal/bastidores/007f185.gif
https://www.researchgate.net/figure/228847870_fig1_Fig-1-Konigsberg-bridges
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 Segundo Biembengut (2009), as aplicações da Modelagem Matemática 

no Ensino de Matemática tiveram já início no século XX, quando matemáticos 

puros discutiam métodos para ensinar matemática aos seus alunos, 

disseminando-se por alguns países, inclusive o Brasil. Em nosso país, tais 

propostas tiveram ressonância com as ideias de Paulo Freire e D’Ambrósio, no 

final da década de 1970, preocupados em considerar os aspectos sociais da 

sala de aula nas escolas. 

 A partir da década de 80, segundo a autora, a Modelagem começou a 

ganhar mais força e ficou mais presente nos trabalhos de Aristides Barreto, 

Ubiratan D’Ambrósio, Rodney Bassanezi, entre outros, trazendo discussões 

acerca da elaboração de modelos matemáticos, bem como sobre modos para 

elaboração de tais modelos articulados a outras áreas do conhecimento, 

possibilitando, assim, que a Modelagem ganhasse força e se estabelecesse 

como uma linha de pesquisa na Educação Matemática. 

 

2.2 MODELAGEM MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO: UM PANORAMA SOBRE 

AS PESQUISAS NA ÁREA 

 Em Araújo (2010) temos um panorama da pesquisa em Modelagem na 

Educação Matemática no Brasil, organizando-o segundo três perspectivas: a 

origem histórica desse conhecimento no Brasil, ressaltando a relação com a 

comunidade internacional; a síntese de algumas pesquisas, discussões e 

publicações dedicadas à modelagem; e descrição e análise de pesquisas 

apresentadas em eventos científicos recentes, tentando caracterizar e 

compreender os interesses que movem esse campo. 

 Segundo a autora, a modelagem matemática pode ser entendida como o 

uso de modelos matemáticos para resolver problemas reais. A modelagem 

matemática na educação dependeria do contexto educacional, dos 

profissionais envolvidos e do perfil dos estudantes, entre outros fatores.   

 A relação entre projetos que ocorrem dentro e fora do Brasil, de forma 

paralela, tem como característica a questão sociocultural, na tentativa de 

aproximar a Modelagem à Educação Matemática. Dentro dessa aproximação, a 

pesquisadora cita os diversos projetos de acordo com seis perspectivas, tendo 
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como base Kaiser e Sriraman (2006): realista (com objetivos pragmáticos-

utilitário), contextual (objetivos sujeito-relação e psicológicos), educacional 

(modelagem como um meio de aprender matemática ou/e competências de 

modelagem com objetivos educacionais), epistemológica (a (re)construção da 

matemática por meio da modelagem), cognitiva (análise do processo cognitivo 

envolvido na modelagem matemática) , e socio-crítica (entendimento crítico e 

reflexivo da realidade e o uso da modelagem matemática). Essa última é 

influenciada por estudos realizados no Brasil, cujos objetivos pedagógicos são 

a compreensão crítica do mundo ao redor, aproximando-se da 

Etnomatemática, proposta por D’Ambrósio. Araújo (2010) confirma um 

crescimento de pesquisas na área de modelagem matemática na educação no 

Brasil, tanto em nível de mestrado e de doutorado. Com o objetivo de reunir os 

membros da comunidade brasileira em Modelagem Matemática, foram criados 

dois fóruns de debate sobre o tema: Conferência Nacional em Modelagem na 

Educação Matemática (CNMEM) e Grupo Trabalhos em Modelagem 

Matemática (GTMM).  

 Araújo (2010) observa ainda alguns aspectos sobre a utilização de 

modelagem matemática na educação no Brasil, a saber: a forte defesa de que 

a modelagem é um caminho para atrair estudantes interessados, e 

consequentemente promover a aprendizagem em matemática; a variedade de 

concepções sobre modelagem matemática; e os contextos das pesquisas, que 

em sua maioria foram o dos anos inicias das escolas ou no primeiro ano da 

universidade.  

 A autora retoma o estudo de Silveira (2007), que analisou as teses e 

dissertações referentes à modelagem matemática e categorizou algumas 

informações importantes, tais como: o crescimento na produção de teses sobre 

modelagem principalmente depois dos anos 2000; a diversidade de nomes 

usados para caracterizar modelagem na educação; os estudantes são objetos 

de estudos em mais de 70% das pesquisas; grande número de pesquisas que 

utilizam softwares em atividades de modelagem; a maioria dos estudos utiliza 

uma abordagem qualitativa; e as palavras chaves que costumam ser utilizadas 

são modelagem matemática e educação matemática (e quase nunca palavras 

relacionadas a problemas de cunho social, cultural ou político).  
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 Em seguida, Araújo tenta caracterizar e compreender os interesses que 

movem esse campo da modelagem matemática través de um mapeamento de 

aspectos e dimensões que têm sido enfatizadas. Para isso, é feita uma 

abordagem sobre os pontos de partida na construção ou elaboração dos 

problemas de pesquisa, dos quais o sucesso da pesquisa depende, e objetivos 

da mesma que devem estar bem estabelecidos, para sustentar o 

desenvolvimento da pesquisa.  

Existem três componentes que envolvem a questão de pesquisa: 

problemas a serem solucionados; respostas satisfatórias; publicação dos 

métodos adotados e dos resultados obtidos. Com base nesses componentes, a 

pesquisa pode ser categorizada.  A classificação de algumas pesquisas pode 

estar em mais de uma categoria, dependendo do tipo da pesquisa que é feita.  

 Com isso, a autora apresenta, de uma forma bem panorâmica, a visão 

sobre as pesquisas em modelagem matemática na educação brasileira. E a 

autora reafirma que existe muita crítica quanto à falta de rigor nos estudos 

realizados em modelagem matemática. Entretanto, com o crescente número de 

comunidades em modelagem matemática, é preciso que se entre em acordo 

sobre um critério de qualidade nessa área, A pesquisadora acredita que deste 

modo os desenvolvimentos de projetos na comunidade de modelagem 

matemática na educação terão um futuro melhor.  

 

2.3 AS DIFERENTES CONCEPÇÕES DA MODELAGEM MATEMÁTICA NA 

EDUCAÇÃO 

 Diversas perspectivas sobre Modelagem para o Ensino de Matemática 

têm sido discutidas e utilizadas em escolas e nas Universidades. Dentre os 

entendimentos diferentes, encontramos o de Brandt, Burak e Kluber (2010):  

“A Modelagem Matemática se coloca como alternativa metodológica 
que traz para sala de aula os problemas da vida real e da cultura dos 
alunos para dialogarem com o conhecimento universal, lógico e válido 
em todos os tempos da matemática”. (ibid, p.5) 

Este entendimento é distinto do de Bassanezi, um dos precursores da 

modelagem no ensino da matemática; embora em uma noção recente a 
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modelagem seja vista por ele como um processo que auxilia na formação cidadã 

dos estudantes. Para esse pesquisador  

A modelagem matemática, em seus vários aspectos, é um processo 
que alia teoria e prática, motiva seu usuário na procura do 
entendimento da realidade que o cerca e na busca de meios para agir 
sobre ela e transformá-la. Nesse sentido, é também um método 
científico que ajuda a preparar o indivíduo para assumir seu papel de 
cidadão: (BASSANEZI, 2011, p.17) 

Já Barbosa (2004), destaca que utilizar Modelagem em sala de aula 

constitui-se em um ambiente de aprendizagem que está “associado à 

problematização e investigação. O primeiro refere-se ao ato de criar perguntas 

e/ou problemas enquanto que o segundo, à busca, seleção, organização e 

manipulação de informações e reflexão sobre elas”. (p.3). Uma vez que temos a 

intenção de elaborar nosso projeto segundo uma visão da EMC e buscando 

constituir um cenário para investigação, a perspectiva que buscamos adotar 

nesta pesquisa é próxima à de Barbosa (2004). 

Também próxima à perspectiva desse pesquisador, em um sentido que 

se aproxima da noção de utilização da matemática no exercício da cidadania na 

perspectiva da educação crítica, Araújo (2002) concebe modelagem matemática 

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”. (p. 39). 

  Ao adotar, como Barbosa (2004), uma perspectiva crítica sobre o uso da 

Modelagem Matemática na Educação, Araújo propõe como ponto de partida 

para as atividades uma situação real, que tenha relevância política e que faça 

parte do cotidiano dos alunos. A partir de então, criaríamos, por meio da coleta, 

análise e organização de dados coletados, modelos em linguagem matemática 

que possam servir de referência para descrever, entender e criticar a realidade. 

O modelo matemático construído é, na verdade, uma dentre várias formas de 

representar fenômenos, na visão de quem investiga a situação. 

Dessa forma, a partir da análise crítica desses fenômenos e dos 

problemas cotidianos dos estudantes e podem desencadear a resolução de 

situações-problema que além de contextualizadas também sejam motivadoras e 
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desafiadoras para estes estudantes. No entanto, para que a criatividade seja um 

tópico presente no ensino de matemática, entendemos ser preciso que os alunos 

estejam imersos em um ambiente de aprendizagem que os motive a desenvolver 

tal capacidade, facilitando a geração e produção do conhecimento. 

Dentre as perspectivas em modelagem matemática na Educação, esta 

última, a sociocrítica, ganha muito espaço nas discussões nacionais. O foco 

dessa perspectiva está relacionado com objetivos pedagógicos de 

compreensão crítica do mundo e se fundamenta em abordagens sócio críticas 

da sociologia política. Kaiser e Sriraman (2006) afirmam  

que essa perspectiva enfatiza o papel da matemática na sociedade e 
reivindica a necessidade de encorajar o pensamento crítico sobre o 
papel da matemática na sociedade, sobre o papel e a natureza de 
modelos matemáticos e sobre a função da modelagem matemática 
na sociedade. (p. 306). 

Neste sentido, a abordagem da modelagem matemática na perspectiva 

sociocrítica preocupa-se, prioritariamente, em contribuir “para o crescimento 

político do estudante” (JACOBINI e WODEWOTZKI, 2006, p. 71). Para eles, 

esse crescimento é possível de duas formas: através da participação ativa dos 

estudantes em projetos de modelagem matemática em que discussões 

políticas e sociais sejam explícitas e refletindo sobre a consequência social dos 

mesmos; e também, através da ação política propriamente dita, envolvendo os 

estudantes em efetivas ações comunitárias. É com esse olhar que estamos nos 

propondo analisar as reflexões sobre a Matemática que podem emergir na 

intervenção que planejamos. 

 

2.4 MODELAGEM MATEMÁTICA COMO UM AMBIENTE DE 

APRENDIZAGEM 

Nesta pesquisa, acreditamos que um cenário para investigação pode se 

constituir durante atividades de modelagem matemática, ao explorarmos 

matematicamente situações problema, em uma alternativa pedagógica ao 

paradigma do exercício. Ao serem colocados diante de situações problema, os 

alunos podem até mesmo ainda não ter desenvolvido as ideias e ferramentas 

necessárias para resolvê-las, e o ambiente de aprendizagem da matemática 
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pode constituir-se como um cenário para investigação. Sendo assim, uma 

atividade de Modelagem, proposta como um convite para uma atividade 

investigativa pode abrir espaço para que os alunos usem e construam novos 

conhecimentos.   

Foi deste modo que idealizamos conceber a modelagem como um 

ambiente de aprendizagem, pois entendemos que esse cenário pode facilitar a 

produção e desenvolvimento do conhecimento matemático, já que segundo 

diversos pesquisadores (ver, por exemplo, BARBOSA, 2007; ROSA; OREY, 

2007), esse ambiente possibilita a acumulação, a manipulação e a disseminação 

do conhecimento matemático. 

Pesquisadores ainda afirmam que a modelagem pode ser entendida 

como um ambiente de aprendizagem que pode favorecer a investigação de/em 

outras áreas do conhecimento tendo em vista a elaboração dos modelos 

matemáticos. Dessa forma, nesse ambiente, os estudantes são convidados a 

questionar e então investigar, pela matemática, situações-problema bem como 

suas soluções. 

Vemos então um ambiente de aprendizagem que emana da Modelagem 

como um ambiente dinâmico, já que auxilia a elaboração de modelos 

matemáticos partindo de práticas discursivas que se originam nas interações 

sociais entre aluno-aluno, professor-aluno e aluno-professor (BARBOSA, 2007). 

Estas práticas discursivas contribuem para desenvolver o raciocínio crítico 

através de discussões matemáticas, tendo como objetivo utilizar os objetos 

discursivos da linguagem matemática para a construção que entendemos como 

significativa do conhecimento matemático. 

Assim, aproximar a Matemática do cotidiano dos alunos e torná-los 

capazes de identificá-la e de usá-la de forma mais crítica no mundo que os cerca 

é uma tarefa que pode ser possibilitada pela utilização da modelagem 

matemática, constituindo um ambiente de aprendizagem em que os alunos 

podem construir modelos matemáticos com base em interesses e situações 

vividas. É deste modo que entendemos como significativo o conhecimento 

construído. 
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Vale comentar que Jacobini e Wodewotzki (2006) apontam que as 

práticas de modelagem matemática podem refletir sobre o contexto social dos 

estudantes e na forma com quem eles passam refletir em sua realidade: 

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. (p. 73). 

A pedagogia emancipadora de Paulo Freire tem uma forte influência no 

trabalho destes autores, e de muitos outros que adotam a perspectiva da 

educação crítica, por exemplo, em Barbosa (2006). Nesta visão, a sala de aula 

é um espaço onde os participantes dialogam com o intuito de estabelecer e 

produzir reflexão e significado sobre os conteúdos. Já o professor estimula os 

alunos a estender e problematizar suas ideias para o contexto social onde 

estão inseridos.   

 Retomando D’Ambrósio (1990), o conhecimento matemático é parte 

integrante da sociedade porque é construído pela atividade humana. Dessa 

forma, o conhecimento matemático é caracterizado por ter base social, por 

envolver as ideias, práticas e experiências matemáticas, sejam elas formais ou 

informais e são inerentes as atividades cotidianas em distintos grupos. Logo, a 

essência social da matemática é determinada pelos significados que são 

carregados pelo contexto sociocultural onde está inserida. 

 Entendemos então, que nessa perspectiva, a Modelagem pode 

representar um papel muito importante para a construção do conhecimento 

matemático, já que pode transformar a comunicação entre os professores e os 

alunos de modo a construir, compartilhar conhecimentos através das 

interações sociais.  Assim, o ambiente de aprendizagem que decorre da 

Modelagem pode facilitar a compreensão dos sistemas que se originaram a 

partir da realidade, e a reflexão e a análise crítica sobre essa realidade pode 

auxiliar os alunos a entenderem as conexões entre a realidade e a 

formalização do conhecimento matemático decorrente dela, partindo de um 
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estudo formalizado dos modelos matemáticos que caracterizam estes 

sistemas.  

Como consequência, na medida em que os alunos expandem seus 

conhecimentos matemáticos, eles modificam os modos como interagem com o 

mundo que os cerca. Em síntese, a modelagem matemática segundo a 

abordagem da Educação Matemática Crítica, relaciona-se com o 

desenvolvimento e a formação política dos alunos, para que estes possam agir 

de forma crítica na sociedade na qual eles estão inseridos, onde a Matemática 

se faz presente.  
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CAPÍTULO III - REVISÃO DA 
LITERATURA 

 

 Na perspectiva de Creswell (2010), a revisão da literatura é uma forma 

de compartilhar resultados de estudos relacionados àquele que está sendo 

realizado, dialogando de maneira ampla e contínua com a literatura 

relacionada, visando preenchimento de lacunas e ampliando estudos 

anteriores. Busca proporcionar uma estrutura para estabelecer a importância 

do estudo conduzido; constituindo-se como uma referência com vistas a 

comparar resultados obtidos. 

 Seguindo sua orientação, utilizamos do banco de dados digital Google 

Acadêmico, referente a pesquisas no país, que se constitui como 

[...] um caminho para uma ampla busca de literatura em muitas 
disciplinas e fontes, como documentos revistos por colegas, teses, 
livros, resumos e artigos de editoras acadêmicas, sociedades 
profissionais, universidades e outras organizações acadêmicas. Os 
artigos identificados em uma busca no Google Acadêmico 
proporcionam links para resumos, artigos relacionados e versões 
eletrônicas de artigos afiliados a uma biblioteca que você especifique. 
A Internet busca informações sobre essa obra e as possibilidades de 
adquirir o texto integral do artigo (CRESWELL, 2010, p. 5). 

 Com essa busca pudemos detectar pesquisas nacionais relacionadas ao 

estudo que pretendemos desenvolver. O caminho escolhido para a produção 

desta revisão foi a busca por pesquisas em que foi objetivada a produção e/ou 

a avaliação de uma proposta de Modelagem Matemática no ensino realizadas 

em um Cenário de Investigação, sob a ótica da Educação Matemática Crítica. 

Nossos procedimentos de busca foram, em primeiro lugar, acessar o Google 

Acadêmico (https://scholar.google.com.br/) digitando na ferramenta de busca 

as palavras-chave: “Modelagem Matemática”, “Cenário Para Investigação” ou 

“Educação Matemática Crítica”.11 A conjunção “ou” foi utilizada porque quando 

ela está presente numa busca, o Google vai indicar as páginas em que um dos 

termos digitados está indexado na busca. 

 
11 As aspas foram utilizadas porque quando um termo ou frase estão entre aspas, os resultados obtidos 

incluem páginas com os termos ou frases procuradas, na ordem indicada, e não de modo isolado. Isso 

deve ser utilizado, como é o nosso caso, em que o usuário está procurando termos ou frases precisas. 
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 No Google Acadêmico é possível fixar determinado período de tempo. 

Para esse levantamento foi considerado o período de 2010 até 2017. 

 A busca foi realizada em setembro de 2017. Encontramos 115 

resultados, que estão listados no Anexo 6. Após esse levantamento foi feita 

uma seleção e optamos por autores que entendem a Modelagem como um 

Ambiente de Aprendizagem. O resultado constituiu o corpus da revisão da 

literatura, que inclui 20 documentos, entre artigos científicos, trabalhos 

monográficos e capítulos de livros, dissertações e teses. 

Os resultados da busca seletiva foram inicialmente organizados na Tabela 2, 

catalogados em quatro colunas. Nas duas primeiras estão os dados descritivos 

(ano de publicação, nome do autor e título do trabalho). Na coluna ‘Fonte’ está 

a procedência quanto à instituição, no caso de trabalho monográfico, e quanto 

ao periódico no caso de artigos. Na coluna ‘Tipo’: a natureza do trabalho, 

sendo convencionada a codificação: A (artigo), C (capítulo de livro), M 

(monografia), D (dissertação), e T (Tese). 

 

                             Tabela 2 Trabalhos utilizados para revisão da literatura 

ANO AUTOR E TITULO DO TRABALHO  FONTE TIPO 

2010 Denise Helena Lombardo Ferreira; 

Modelagem Matemática e ambiente de 

trabalho: uma combinação pedagógica 

voltada para a aprendizagem 

REVISTA DE 

ENSINO E 

CIENCIAS  

A 

2010 Denise Helena Lombardo Ferreira 

Aplicações no ensino e aprendizagem do 

cálculo diferencial e integral através de 

experimentos envolvendo temperaturas  

REVISTA DE 

MATEMÁTICA E 

CIENCIA 

A 

2010 Marcelo de Sousa; Interpretação e 

comunicação em ambientes de 

aprendizagem gerados pelo processo de 

modelagem matemática. 

UFPA D 
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2011 Glaucos Ottone Cardoso; A prática de 

modelagem matemática como um 

cenário de investigação na formação 

continuada de professores de 

matemática. 

UFOP D 

2011 Vanilde Marinez Cargnin-Stieler; 

Modelagem Matemática: experiência com 

alunos de cursos de formação de 

professores.  

REVISTA 

IBEROAMERIC

ANA DE 

EDUCACION 

MATEMÁTICA 

A 

2011 Gleison Sodré; Modelagem matemática 

crítica como atividade de ensino e 

investigação. 

UFPA D 

2011 Bernarda Souza Menezes; A experiência 

do problema e a modelagem matemática 

UFRGS M 

2012 Milton Rosa, Frederico da Silva Reis, 

Daniel Clark Orey; A modelagem 

matemática crítica nos cursos de 

formação de professores de Matemática. 

PERIODICOS 

ULBRA -ACTA  

A 

2012 Lilian Aragão da Silva; As discussões 

entre formador e professores no 

planejamento do ambiente de 

modelagem matemática. 

BOLEMA A 

2012 Jefferson de Freitas Perez; Modelagem 

Matemática: Uma Metodologia Atual E 

Necessária Para O Ensino De 

Matemática 

SUMARÉ A 
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2012 Celi Espasandin Lopes, Fernando Dalbão 

Carvalho, Luzinete Mendonça; 

Modelagem Matemática gerando a 

educação estocástica de futuros 

economistas 

REVISTA DE 

ENSINO E 

CIENCIAS E 

MATEMÁTICA 

A 

2012 Rafael Zanoni Bossle; Modelagem 

matemática no projeto de um ginásio escolar. 

UFRGS D 

2013 Thiago Troina Melendez; Modelagem 

matemática e manutenção de uma 

propriedade rural autossustentável. 

UFRGS D 

2014 Jeferson de Freitas Perez; Modelagem 

Matemática: Possibilidades Para Um 

Trabalho Em Sala De Aula. 

QUALIS A 

2014 Aguiar, Mariana Braun; Modelagem 

matemática no ensino integral. 

UFRGS M 

2014 Jaíra de Souza Gomes  Bispo; A 

participação de jovens e adultos em um 

ambiente de modelagem matemática. 

UFBA D 

2015 Ilaine da Silva Campos; Jussara Loiola; 

Envolvimento dos Alunos em Atividades 

de Modelagem Matemática: relação com 

Bolema A 

http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=author&value=Bossle,%20Rafael%20Zanoni
https://www.lume.ufrgs.br/browse?type=author&value=Melendez,%20Thiago%20Troina
https://repositorio.ufba.br/ri/browse?type=author&value=Bispo%2C+Ja%C3%ADra+de+Souza+Gomes
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Fonte: Autoria própria (2017) 

 

A partir desta primeira organização, elaboramos um mapa da literatura 

(Creswell, 2010), produzindo uma nova organização segundo os objetivos de 

cada pesquisa. Isto permitiu comparações e contrastes, entre elas e com a 

nossa própria pesquisa. 

 

3.1. MAPA DA LITERATURA 

 Este recurso de organização do mapa da literatura possibilitou a 

compreensão de como a dissertação, descrita neste texto, está situada em 

o saber e possibilidades de ação 

2015 Ilaine da Silva Campos; Quando o 

envolvimento dos alunos em projeto de 

modelagem matemática independe do 

interesse pelo tema. 

REVISTA 

PARANENSE 

DE EDUCAÇÃO  

A 

2015 Pedro Elton Weber, Vitor José Petry; 

Modelagem matemática na educação 

básica: uma experiência aplicada na 

construção civil. 

Revista doGrupo 

de Enseñanza y 

Aprendizaje 

/COLOMBIA 

A 

2016 Amorim, Lóren Grace Kellen Maia; 

Interdisciplinaridade, modelagem 

matemática, tecnologias e escrita no 

ensino e aprendizagem de função do 1° 

grau. 

UFU D 

2017 Márcio de Albuquerque Vianna; Marcelo 

Almeida Bairral; Usando o inbox do 

facebook como um espaço para 

modelagem de funções matemáticas 

visando o tratamento de informação de 

forma crítica e colaborativa. 

UFRRJ C 
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relação às pesquisas consultadas, ampliando-as. Um mapa da literatura é 

entendido como 

[...] um recurso visual da pesquisa que já foi conduzida por outros e é 
tipicamente representado em uma figura. Os mapas são organizados 
de diferentes maneiras. Uma maneira pode ser uma estrutura 
hierárquica, com uma apresentação de cima para baixo da literatura, 
terminando na base o estudo proposto. Outra maneira pode ser 
similar a um fluxograma, em que o leitor entende a literatura como se 
desdobrando da esquerda para a direita, com a seção mais à direita 
sugerindo o estudo proposto. Um terceiro modo pode ser uma série 
de círculos, cada uma representando um corpo da literatura e, a 
intersecção dos círculos, o local em que a pesquisa futura está 
indicada (CRESWELL, 2010, p.61 - 62). 

  

 Nós escolhemos o modelo hierárquico, baseado nos seguintes princípios 

de organização: identificamos quatro categorias que compõe a estrutura da 

revisão e analisamos em cada categoria a relação desses trabalhos com a 

pesquisa que realizamos, destacando as diferenças e semelhanças entre elas. 

Na Tabela 3, as pesquisas da Tabela 2 que foram dividias em quatro 

categorias, criadas por nós, e utilizadas de acordo com o objetivo do autor: 

contribuições pedagógicas, natureza das reflexões, aprendizagem significativa 

e concepções teóricas. 

 

Tabela 3 Categorização da Revisão da Literatura 

CONTRIBUIÇÕES 
PEDAGÓGICAS  

FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES 

/NATUREZA DAS 
REFLEXÕES 

APRENDIZAGEM 
SIGNIFICATIVA 

CONCEPÇÕES 
TEÓRICAS 

FERREIRA (2010) SOUSA (2010) SANTANA (2011) ABREU (2011) 

SODRÉ (2011) CARGININ-STIELER (2011) WEBER (2015) AGUIAR (2014) 

CARDOSO (2011) ARAGÃO DA SILVA (2012) VLAU (2017) CAMPOS (2015) 

ROSA (2012) CAMPOS;ARAÚJO (2015)   

LOPES (2012) VIANNA;BAIRRAL (2017)   

BOSSLE (2013)    

MELENDEZ (2013)    

PEREZ (2014)    

AMORIM (2016)    
 

Fonte: Autoria própria 
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A partir dessa análise inicial percebemos a pertinência de nos atermos 

às pesquisas em destaque na categoria Contribuições Pedagógicas e 

Concepções Teóricas, pelo estreitamento e importância dessas no diálogo com 

a nossa própria pesquisa, e distanciamento das demais. Por isto restringimos 

nossa revisão aos trabalhos nas seções a seguir às categorias: contribuições 

pedagógicas e concepções teóricas. 

 

3.1.1 DESCRIÇÃO DAS PESQUISAS CONSULTADAS 

Ferreira (2010) aborda a modelagem matemática como opção 

metodológica na disciplina de Matemática em um curso de Administração. Ela 

analisa as contribuições pedagógicas quando se faz uso da associação entre 

conteúdos curriculares e o desenvolvimento de aplicações, através de projetos 

de modelagem, em situações do cotidiano do aluno, principalmente quando 

essas situações relacionam com suas atividades profissionais, atuais ou 

futuras.  

Experiências pedagógicas, principalmente as relacionadas com a 
modelagem matemática, têm mostrado que tanto tensões na sala de 
aula quanto dificuldades em relação à aprendizagem podem ser 
reduzidas quando o conteúdo matemático é vinculado à realidade do 
estudante. (p.10) 

  Ferreira reconhece relação difícil entre conteúdo matemático e o dia-a-

dia do trabalho em propostas pedagógicas de um modo geral, pois a rigidez 

que caracteriza os currículos exige, dos alunos e professores, tempo disponível 

para atividades externas (pesquisas, trabalhos em grupo, visitas a empresas ou 

entidades, etc.) que quase sempre extrapolam o cotidiano da sala de aula. 

Concordamos, porém com a autora quando afirma que  

mesmo com essas dificuldades, esse relacionamento entre a 
matemática curricular e a realidade do aluno, além de atender a 
alguns dos anseios da comunidade estudantil, contribui para tornar a 
aprendizagem mais significativa e, consequentemente, proporciona 
melhores resultados acadêmicos. (p.11) 

Em seu artigo Ferreira discute as contribuições pedagógicas quando se 

faz uso da associação entre conteúdos curriculares e o desenvolvimento de 

aplicações, através de projetos de modelagem, em situações do cotidiano do 

aluno, principalmente quando essas situações se relacionam com suas 
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atividades profissionais, atuais ou futuras com aluno de Administração de uma 

Universidade particular no estado de São Paulo. 

A autora afirma que processo de modelagem deve ter o seu início e o 

seu término no mundo real, de também passar por investigações e por 

reflexões que fundamentem a construção ou a escolha de modelos 

matemáticos, mas também pelas etapas de validação e de interpretação de 

resultados. Dessa forma cria-se  

um cenário pedagógico onde os alunos são incentivados a investigar 
situações relacionadas com o dia-a-dia de uma empresa e, com base 
no conteúdo curricular estudado na sala de aula, buscar soluções 
para problemas derivados dessas situações é, assim, um ambiente 
de aprendizagem. (p.12)  

Em seu estudo, professor e seus alunos envolveram-se conjuntamente 

nos procedimentos relacionados diretamente com a modelagem (seleção dos 

temas, coleta dos dados e escolha dos modelos matemáticos), e na 

abordagem dos conteúdos matemáticos. A autora afirma que a maioria dos 

grupos optou por projetos que contemplavam conteúdos relacionados com 

custo fixo, custo variável, receita, lucro e ponto de equilíbrio entre o custo e a 

receita.  

Já Sodré (2011) tem por objetivo analisar contribuições da modelagem 

matemática crítica12 como atividade de ensino e investigação para a 

matemática escolar. A pesquisa foi desenvolvida com alunos da primeira série 

do ensino médio, com o objetivo de analisar contribuições da modelagem 

matemática crítica como atividade de ensino e investigação para a matemática 

escolar. Para o autor, a tomada de consciência da responsabilidade do aluno 

na busca de compreensão do conteúdo, “é fruto de um trabalho matemático 

dos alunos, passível de valorização pelo professor ao mediar a interação social 

e promover o salutar hábito de aprendizagem colaborativa” (p.6).  

 Os dados foram coletados por meio de registros fotográficos e 

conceituais apontam encaminhamentos para além da construção do 

conhecimento matemático, ao mobilizar os alunos para debates e discussões a 

partir de uma questão com diferentes modelos matemáticos postos em 

 
12 Sodré (2011) entende Modelagem Matemática Crítica como atividade de ensino e investigação, a fim 

de evidenciar o papel do sujeito no enfrentamento de modelos que corrobora para as expectativas 

desejadas pela educação matemática crítica. 
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concorrência, revelando o papel do sujeito na construção de realidades por 

meio do uso da regra de três para validação ou não do modelo, pertinente ao 

ensino da matemática escolar, que é consistente com a Educação Matemática 

Crítica.  

Como resultado de sua pesquisa, Sodré destaca que a modelagem 

matemática crítica como atividade de ensino e investigação mostrou-se, 

particularmente, promotora da tomada de consciência do papel do sujeito na 

construção de realidades, segundo seus interesses e intencionalidades, bem 

como a sensibilidade na construção de respostas baseadas em modelos 

salutares à atitude crítico-reflexiva transformadora, na visão de Freire (1979), 

que corrobora para a EMC de Skovsmose (1992), o que reforça a ideia de os 

modelos serem frutos de uma construção social.  

Sodré aponta ainda, “o resgate da valorização pessoal” dos alunos, ao 

atingir o caráter público, fortalecendo a capacidade argumentativa, pois nem 

sempre a sala de aula contempla esta dimensão da aprendizagem 

Referenciando-se em Barbosa, Sodré (2011) considera que “atividades 

de modelagem que representam um forte convite aos alunos para produzirem 

[o] conhecimento reflexivo” (BARBOSA, 2003, p.7) nos auxiliam no 

desenvolvimento de uma perspectiva crítica sobre a realidade.  

Assim torna-se essencial que os professores que trabalham com a 

modelagem matemática reconheçam as diversas maneiras de encaminhar as 

discussões durante o processo de modelagem desenvolvido em sala de aula 

(BARBOSA, 2005), ressaltando os critérios para as escolhas feitas, discutindo 

os resultados e a utilização dos modelos matemáticos na sociedade. 

Sodré conclui argumentando em favor do desenvolvimento de uma 

prática pedagógica crítica e reflexiva nos cursos de formação dos professores, 

buscando o aperfeiçoamento dos modelos matemáticos como ferramentas para 

a tomada de decisões na esfera social de uma maneira consciente e cidadã. 

Rosa, Reis e Orey (2012) sugerem trabalhar com a modelagem 

matemática em sua dimensão crítica nos cursos de formação dos professores. 

Apontam algumas razões para um ensino de Matemática voltado para a 

solução de problemas do mundo real, como exemplo podemos citar: a 
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frequência que a “Matemática é ensinada de uma maneira descontextualizada 

do mundo real”( p.6); a contribuição na formação dos professores, que “os 

auxilie a utilizar processos pedagógicos que desenvolvam, nos alunos, a 

interpretação crítica do relacionamento do conteúdo matemático com o mundo 

real” (p.8), já que os autores entendem a Modelagem  Matemática como uma  

proposta pedagógica efetiva para transformar problemas reais em 
problemas matemáticos que visa à resolução de situações-problema 
e a sua interpretação através da linguagem utilizada no mundo real. 
(p.10)  

Sendo assim, entendemos a utilização da modelagem matemática como 

uma metodologia de ensino e aprendizagem que valoriza e possibilita a 

conexão entre a Matemática e a realidade. Entretanto, esse aspecto não se 

reflete na prática docente dos professores de Matemática.  

Dessa maneira, a simplificação de suposições sempre emerge quando a 

Matemática é aplicada na resolução de situações-problema cotidianas. Por 

exemplo, no mundo real não existem linhas retas, superfícies planas ou esferas 

que sejam perfeitas. Nesse mesmo sentido, a realidade também não é 

composta por objetos que possam ser medidos com precisão absoluta.  

Lopes (2012) investiga como um ambiente de aprendizagem de 

modelagem matemática contribui para a aquisição de conhecimento do 

pensamento estocástico de futuros economistas. Busca apresentar uma 

proposta metodológica para o ensino da disciplina de estatística econômica.  

A pesquisa de Lopes tem muita proximidade com a de Ferreira, pois 

ambas instigam os estudantes a mobilizar seus conhecimentos prévios e 

desafiá-los a buscar novos conhecimentos, em um processo reflexivo sobre a 

própria aprendizagem e sobre o conhecimento ali construído. Consideram 

importante propiciar aos estudantes situações de vivências do processo de 

construção do conhecimento matemático. 

A principal dificuldade destacada por Lopes diz respeito ao contexto 

escolar, onde os propósitos, a dinâmica do trabalho e a natureza das 

discussões matemáticas diferem dos modeladores profissionais. Para a 

educação estocástica necessária à formação do futuro economista, a 

modelagem matemática requer uma concepção que leve em consideração a 

complexidade envolvida no processo de ensino e aprendizagem, tendo em 
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conta as diversas dimensões em que a sala de aula está inserida, no que se 

refere tanto à apreensão conceitual, como à formação pessoal e político-social 

do aluno.  

Essa concepção de mobilizar conhecimentos prévios desafiando a busca 

por novos conhecimentos é consistente com a perspectiva de Skovsmose 

(2000) de criar “cenários de investigação”, nos quais os estudantes mobilizam 

seus conhecimentos matemáticos e estatísticos e adquirem novos, para o 

desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas ou compreensão 

de fenômenos econômicos.  

Nesse trabalho, os estudantes participam de todas as etapas de um 

projeto estatístico, nas quais são desenvolvidos os conteúdos. Os estudantes 

aprendem a escolher o projeto de estudo, a formular questões, construir e 

testar hipóteses, coletar efetivamente os dados, escolher os métodos 

estatísticos, resumir e interpretar informações, apresentar os resultados do 

estudo e entender as limitações da inferência estatística, dentro de um contexto 

prático.  

Os resultados da pesquisa em Lopes (2012) evidenciaram que os alunos 

mobilizaram conhecimentos matemáticos e estatísticos para realizarem a 

análise da problemática e, nesse movimento, adquiriram novos conhecimentos 

estocásticos e econômicos que lhes permitiram conclusões fundamentadas 

sobre determinado mercado. 

Bossle (2012) traz resultados de um estudo de caso, apresentando uma 

proposta de trabalho em um ambiente de Modelagem Matemática cujo tema foi 

a construção de paredes do ginásio escolar com alunos de sexto e sétimo ano. 

O autor afirma que o trabalho desenvolvido em ambiente de Modelagem 

Matemática contribui para uma melhor compreensão dos conteúdos 

desenvolvidos. 

Já a dissertação de Melendez (2013) descreve sua experiência de 

ensino em turmas do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino 

Médio, realizada na Região Oeste do Rio Grande do Sul. O autor afirma que a 

necessidade de integrar conhecimentos matemáticos e outras disciplinas, 

especialmente as agrárias, motivou a concepção e aplicação da atividade, na 
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qual os alunos teriam que desenvolver um modelo de propriedade rural 

sustentável.  

Em seu artigo, Peres (2014) sugere uma atividade para uso em sala de 

aula utilizando a Modelagem Matemática como alternativa pedagógica, e tem 

por objetivo mostrar aos professores da Educação Básica possibilidades para o 

seu desenvolvimento. Utiliza uma reportagem veiculada no site de um jornal 

local e busca de dados complementares na Internet, procurando desenvolver 

uma proposta que favoreça desenvolver nos alunos as habilidades referentes 

ao modo de lidar com os conteúdos matemáticos, da formação cidadã, crítica e 

política do ser humano.  

A pesquisa em Amorim (2014) aborda necessidade do desenvolvimento 

de propostas interdisciplinares que permitam trabalhar conceitos matemáticos 

aliados a outras disciplinas escolares. Considerando tal necessidade, ela 

investigou as contribuições de uma proposta interdisciplinar que abarcou o 

tema água e foi desenvolvida em conjunto com outras disciplinas.  

A autora tinha por objetivo além de apresentar uma proposta 

interdisciplinar articulada com a Modelagem Matemática, as Tecnologias da 

Informação e da Comunicação, identificar os possíveis conhecimentos 

adquiridos pelos professores e pelos alunos na elaboração e participação de 

uma proposta interdisciplinar para aflorar a compreensão dos conceitos 

associados à Função do 1° grau.  

Segundo a autora, os resultados de seu projeto indicam a constituição 

de um ambiente favorável à construção dos conceitos de Função do 1° grau 

quando se tem uma proposta interdisciplinar e essa é vivenciada e exercida 

pelos professores que lecionam para as turmas participantes.  

Encontramos em Cardoso (2011) um estudo sobre a prática de 

Modelagem Matemática como um cenário de investigação, no contexto da 

formação continuada de Professores de Matemática. Embora a pesquisa de 

Cardoso também tenha foco formação inicial/continuada de professores, nós 

entendemos que a formação do pesquisador faz também parte do processo do 

desenvolvimento da pesquisa. Além disso, Cardoso também traz as 
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potencialidades da utilização da Modelagem na sala de aula e o papel da 

Matemática na utilização dessa ferramenta 

Cardoso conclui que o desenvolvimento de Projetos de Modelagem 

Matemática evidencia a importância do Professor de Matemática: conhecer 

diversas perspectivas de Modelagem Matemática; vivenciar experiências de 

Modelagem Matemática em sua formação para desenvolver atividades de 

Modelagem em sala de aula; refletir sobre o papel das aplicações da 

Matemática relacionadas a problemas da realidade; valorizar a pesquisa, o 

tratamento da informação e o trabalho em grupo em sua prática pedagógica; 

transformar sua sala de aula em um ambiente propício à investigação de temas 

relevantes para os alunos; e saber trabalhar com outras áreas do 

conhecimento e em ambientes educacionais informatizados.  

A pesquisa de Aguiar (2014) busca estabelecer conexões entre 

Modelagem Matemática e Ensino Integral. Referencia-se em Freire (1996), 

Skovsmose (2000), Barbosa (2001) e Arroyo (2012), para analisar a 

implementação de um Projeto de Modelagem Matemática no Ensino Integral, 

em uma Escola da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre – RS, 

envolvendo alunos do sétimo ano do Ensino Fundamental. 

Analisou que efeitos, em relação à aprendizagem e à autonomia dos 

estudantes, na constituição de um cenário para investigação, levando em 

consideração os materiais produzidos pelos participantes, bem como o diário 

de campo construído pela professora e pesquisadora.  

A autora concluiu que as reações dos estudantes revelaram a pouca 

familiaridade com ambientes investigativos, embora tenha observado a 

construção de conhecimentos por parte dos alunos ao final do Projeto, 

evidenciada pelas relações estabelecidas pelos alunos entre a Matemática e o 

seu cotidiano. 

Campos (2015) problematiza a relação entre interesse dos alunos pelo 

tema e o seu envolvimento em atividades de modelagem. A pesquisa é 

qualitativa e utiliza entrevistas, para investigar aspectos do interesse dos 

integrantes de um grupo, ao se organizarem para desenvolver um projeto de 

modelagem, e aspectos do envolvimento de uma das integrantes do grupo.  
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A autora considera o interesse dos alunos pelo tema em uma atividade 

de modelagem, como as possíveis curiosidades dos alunos acerca do tema, o 

que lhes geram indagações. Para esse autor, em atividade implementada em 

consonância aos cenários para investigação (SKOVSMOSE, 2000), o 

envolvimento dos alunos está relacionado ao aceite ao convite, para a 

realização da investigação. 

 

3.1.2 SÍNTESE DAS PESQUISAS CONSULTADAS 

A partir da revisão da literatura sobre o uso da modelagem na educação 

matemática queremos destacar uma grande preocupação dos pesquisadores 

em tornar significativa a aprendizagem para o educando,  Aguiar (2014) 

defende que a Modelagem constitui uma prática que auxilia os estudantes a 

proporcionar um aprendizado que produza significado em seu cotidiano e que 

este seja capaz de intervir na sua realidade.   

Nesta dissertação, entenderemos como aprendizagem significativa a 

interação entre um novo conhecimento e um que o estudante já tenha, onde o 

novo venha complementar o já adquirido. O que se aproxima do entendimento 

de Aguiar 

Aprender algo, de fato, vai além de estuda-lo, de conhece-lo. 
Aprender atinge o campo da crítica, do questionamento o que só 
acontece quando nos aproximamos tanto do objeto que podemos 
produzir um significado do mesmo de acordo com nossa vivência e 
nossa realidade. (Ibid. p.17) 

Como já mencionamos, aproximar a Matemática do cotidiano dos alunos 

e torná-los capaz de identificá-la e de usá-la de forma mais crítica no mundo que 

os cerca é uma tarefa que pode ser possibilitada pela utilização da modelagem 

matemática, constituindo um ambiente de aprendizagem em que os alunos 

podem construir modelos matemáticos com base em interesses e situações 

vividas.  

 Todos os autores citados acreditam, fundamentados em evidências ou 

não, que a Modelagem Matemática é uma ferramenta poderosa que, de algum 

modo, ao demandar uma postura investigativa tanto dos alunos quanto do 

professor, distinta das atitudes comum em ambientes em sala de aula 
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constituídos no paradigma do exercício, modifica a relação dos estudantes com 

o conhecimento construído, tornando-os parte do processo de sua elaboração.   

Mudanças nos ambientes de aprendizagem como as descritas outorgam 

a professores e alunos uma redefinição de seu papel na sala de aula e no 

processo de ensino, porque o professor deixa de ser o centro do processo de 

ensino e aprendizagem, do planejamento, das decisões, das responsabilidades 

e o aluno, compartilhando do processo, deixa de ser um receptor passivo das 

decisões do professor.  

Outro ponto importante destacado por Aguiar, Amorim, Lopes e Peres é 

que os estudantes vivenciam um desenvolvimento significativo ao passo que 

podem participar ativamente do processo de produção do próprio 

conhecimento, que vai além do currículo básico oficial, ao mesmo tempo em 

que não o substitui.  

Sentem-se importantes, valorizados em suas opiniões e anseios pois 

agora tudo é negociado, compartilhado, não há mais o ‘eu falo’ (professor) e 

‘vocês escutam’ (alunos), mas ‘todos nós falamos, opinamos, negociamos, 

planejamos juntos, executamos e avaliamos’. 

Então convida-se os alunos a desenvolverem trabalhos sem uma 

formatação final ou roteiros pré-estabelecidos de perguntas e respostas não 

dando chance da busca pelo novo, pelo desconhecido, eliminado assim a ideia 

de projeto que é de abertura para um universo de possibilidades de criação, 

imaginação, para o não-determinado, ou seja, da forma que se faz, impõe 

limites que são nocivos ao desenvolvimento da aprendizagem, da criatividade, 

da busca, da ampliação de horizontes.  

 Da literatura de pesquisa vale ainda ressaltar a intenção de que a 

modelagem proporcione uma aprendizagem reflexiva não se realiza sem 

ações. Há evidências da importância de o estudante ter algum interesse no 

tema a ser estudado, sentindo que o conhecimento e a reflexão produzidos 

também serão seus.   

 Nesse sentido, nossa investigação dialoga, pois traz preocupações para 

o ensino de Matemática onde o conhecimento produzido seja significativo de tal 

forma que os alunos possam participar do seu próprio processo de produção 



 

66 

 

do próprio conhecimento. Entendemos que ao convidar os alunos para 

desenvolverem trabalhos de Modelagem sem um roteiro pronto estaremos 

permitindo a busca pelo novo e possibilitando ao aluno uma postura 

investigativa, e também da tomada de consciência do papel do sujeito na 

construção de realidades.  

A discussão acima, entretanto, não foi realizada com alunos no Ensino 

Fundamental e com foco nas reflexões dos alunos durante uma proposta de 

Modelagem Matemática. Sendo assim, nossa pesquisa se insere neste campo, 

pois buscamos entender “que reflexões matemáticas podem emergir em um 

cenário para investigação a ser constituído a partir de um projeto de 

Modelagem Matemática?” 

Nossa expectativa é que essa dissertação possa contribuir para a 

ampliar a discussão acerca das propostas de atividades de Modelagem 

Matemática em um Cenários para Investigação. Esperamos contribuir, também, 

com a análise crítica de uma proposta concebida e desenvolvida na escola com 

foco nas concepções dos estudantes sob a Matemática.  
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CAPÍTULO IV - PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 

 

 Para responder à questão colocada:  

Que reflexões matemáticas podem emergir em um cenário para investigação a 

ser constituído a partir de um projeto de Modelagem Matemática? 

 

preparamos uma intervenção, que consiste na proposição de um projeto de 

modelagem concebido na perspectiva da educação matemática crítica. O 

trabalho foi desenvolvido por alunos de 9º ano do Ensino Fundamental de uma 

escola pública do Município do Rio de Janeiro.  

 Como procedimentos, anotações em um caderno de campo e 

observações em sala de aula foram complementadas por questionários, 

observação direta e rodas de conversas, gravadas com grupos de alunos, que 

foram transcritas na íntegra. Todo o material produzido para análise busca 

atender os objetivos específicos apresentados anteriormente, para responder à 

questão de pesquisa.  

 

4.1 METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO CRÍTICA 

 Como metodologia para desenvolvimento da pesquisa adotamos a 

proposta em Skovsmose e Borba (2004), a Metodologia da Investigação 

Crítica. Tendo por base o desenvolvimento de uma pedagogia do conflito e do 

diálogo, esta metodologia pressupõe que a pesquisa crítica tem a finalidade de 

gerar mudanças no contexto da sala de aula, e de abordar questões que 

ressoam com as da educação matemática crítica e possuem caráter político. 

Almeja-se que ela não seja dependente da inserção de ideias, de processos de 

mudanças ou de preocupações de cunho político, mas que promova ações ou 

reflexões sobre possíveis mudanças que poderiam ter ocorrido em algum 

cenário específico.  

 Na concepção de Skovsmose e Borba (2004) a Pesquisa Crítica 
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Significa explorar o que não existe e o que não é real, investigando o 
que poderia ser, prestando especial atenção a situações hipotéticas. 
Embora ainda considere o que é real, a pesquisa crítica investiga 
alternativas. (ibid. p. 6) 

 Assim, Pesquisa Crítica trata as alternativas abrindo novas 

possibilidades à pesquisa através de um processo dinâmico e cíclico descrito 

por Ação-Observação – Reflexão – Mudança – Planejamento - Ação, que, no 

entanto, não garante a sua qualidade. O que vai garantir a qualidade da 

pesquisa são as relações entre as situações atual, imaginada e arranjada. É 

preciso caracterizar a natureza de fazer pesquisa bem como esclarecer 

informações que sejam relevantes para a mesma, analisando cada uma das 

situações que ocorrem. Estas são denominadas pelos autores como Situação 

Corrente (Current Situation - CS), Situação Imaginada (Imagined Situation - IS) 

e Situação Arranjada (Arranged Situation – AS).  

 A Situação Atual ou Situação Corrente (CS) é aquela que ocorre antes 

do experimento educacional acontecer. Neste momento o pesquisador se 

preocupa em coletar dados, através de observações e anotações.  O que o 

leva a pensar em alternativas para trabalhar determinado assunto, é uma visão 

sobre as possibilidades denominada Situação Imaginada (IS). Já a Situação 

Arranjada (AS), é uma alternativa colocada em prática que emerge de uma 

negociação entre os participantes (alunos, professores, administração da 

escola, responsáveis). Sendo assim, as “três situações diferentes se tornam 

parte da perspectiva de pesquisa em que a mudança de sala de aula 

desempenha um papel crucial”. (pag.8) 

 A distinção entre as Situação Atual, Imaginada e a Arranjada enfatiza 

que a pesquisa crítica não está localizada em um paradigma descritivo. Essa 

pesquisa não deve levar em consideração apenas situações que se direcionem 

a responder ao seu questionamento. Devem também abordar possibilidades 

que a partir da situação real podem ser imaginadas e a buscar alternativas para 

que essas possam ser realizadas, partindo daí para uma situação arranjada. 

Ou seja, a pesquisa crítica organiza as situações em igual importância (Figura 

6) para observações, narrativas ou outros insumos para o processo de 

pesquisa. 

 

Figura 6 Modelo de Investigação Crítica 
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Fonte: (Borba, Skovsmose 2004. p.7) 

 As situações não são estáticas e únicas; mudam de acordo com o 

pesquisador, com os alunos, com o local. Por exemplo, a Situação Imaginada 

não pode ser vista como trivial, pois ela faz parte de uma realidade pretendida, 

sendo parte do processo da pesquisa.   

 Os autores definem diferentes processos relacionados à pesquisa 

crítica, fazendo com que todas as situações se relacionem entre si. Estes são 

denominados por Imaginação Pedagógica (Pedagogical Imagination - PI), 

Organização Prática (Pratical Organization - PO) e Raciocínio Exploratório 

(Explorative Reasoning - ER), estabelecidos conforme a (Figura 7) a seguir: 

 

Figura 7 Modelo de Investigação Crítica com Processos que podem ser Incluídos. 

 

Fonte: (Borba, Skovsmose 2004. p.8). 

 

 A imaginação pedagógica (PI) diz respeito à relação entre a Situação 

Atual e Situação Imaginada, estabelecida pelos processos que ajudam a criar 

situações imaginadas. No caso dessa pesquisa, a constituição de cenários 

para investigação é uma idealização do pesquisador, aberto a novos elementos 
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que podem emergir nas interações durante as atividades. Já o relacionamento 

entre a Situação Atual e a Situação Arranjada é estabelecido a partir de uma 

organização prática (PO), que é composta de práticas, planejamento de 

atividades necessárias para estabelecer uma situação arranjada. Assim, outras 

decisões ao planejar a Situação Arranjada são tomadas em conjunto com a 

direção da escola, com professores das turmas envolvidas no projeto, e com os 

alunos voluntários que participarão dos encontros.  E o Raciocínio Exploratório 

(ER) reside no processo analítico de reconsiderar a Situação Imaginada a partir 

das experiências obtidas na Situação Arranjada. Permite, portanto, a 

viabilidade da imaginação pedagógica bem como analisar elementos 

inovadores de organização prática, seu potencial e suas limitações.  

 A partir daí a qualidade da pesquisa se dá na qualidade da interação 

entre esses processos e as possibilidades de pesquisa. Nesse sentido, nas 

pesquisas críticas, os agentes participantes não podem ser vistos como 

meramente objetos de estudos. Esses últimos são de fato as relações que 

surgem e a qualidade da imaginação pedagógica, por exemplo.  

 Os processos de pesquisa crítica referem-se a mudanças, isto é, a 

situação atual começa a ser alterada, alterando a imaginação pedagógica e, 

portanto, a Situação Imaginada também sofrerá modificações. O mesmo 

acontece com as Situações Arranjadas. Esse processo pode ser representado 

na figura 8, que tenta ilustrar o que a pesquisa crítica pode desencadear. 

 

Figura 8 Modelo de Investigação Crítica: transformações que podem ocorrer nas interações 

 

Fonte: (Borba, Skovsmose 2004. p. 9) 

  

 Investigar possibilidades significa pesquisar as qualidades do processo 

de imaginação pedagógica, organização prática e do raciocínio exploratório. 

Isso ocorre através da cooperação entre os participantes, já que fazer uma 
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crítica significa especificar que "algo pode ser diferente". Da mesma forma, 

fazer pesquisa crítica significa especificar o porquê e como "algo pode ser 

diferente". Este também é o caso de fazer Pesquisas Críticas em Educação 

Matemática. 

 

4.2. CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE COLETAS DE 

DADOS NA PESQUISA  

Essa pesquisa tem caráter qualitativo e os instrumentos utilizados para 

coleta de dados foram: questionários, observação direta e rodas de conversas 

com os participantes com gravações de áudio, transcritas na íntegra. Creswell 

(2007) ajuda-nos a trazer a caracterização dos instrumentos da pesquisa que 

utilizamos. 

 Para conhecer a Situação Atual, um questionário foi respondido pelos 

alunos, entrevistas e atividades em grupos foram realizadas com o objetivo de 

provocar reflexões dos participantes sobre a Matemática. Um questionário, 

entrevistas e roda de conversas envolviam “poucas perguntas não-estruturadas 

e geralmente abertas, que pretendem extrair visões e opiniões dos 

participantes” (p.189).  

As observações que fiz anotações em caderno de campo durante as 

entrevistas e rodas de conversa também serão considerei como instrumento de 

coleta de material para análise, já que “durante o processo de pesquisa, o 

investigador qualitativo pode coletar documentos, que podem ser documentos 

privados (por exemplo, registros pessoais e diários, cartas, e-mails)”. 

(CRESWELL p.190)  

Todo o material gravado nas rodas de conversa é importante nessa 

pesquisa. Dele analisaremos as reflexões, as relações que surgem e é objeto 

de estudo dessa pesquisa.  
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CAPÍTULO V - O CONTEXTO E 
OS SUJEITOS 

 Nesse capítulo nós trazemos um panorama sobre o contexto da 

pesquisa e os sujeitos participantes traçando seu perfil, após descrição do local 

onde foi realizada a investigação.  

 

5.1 O CONTEXTO DA PESQUISA  

A rede municipal de Ensino do Rio de Janeiro conta com 

aproximadamente 500 mil alunos matriculados em 1500 unidades espalhadas 

por toda a cidade13. O último Índice de Desenvolvimento das Educação Básica 

(IDEB/2015) foi de 5,6, para as escolas municipais, tendo a escola, onde foi 

desenvolvida a pesquisa, atingido a pontuação de 3,3, índice considerado baixo 

para a média da rede. 

  A escola na qual foi desenvolvida a pesquisa e na qual o pesquisador 

também é professor de Matemática é uma instituição pública municipal, 

localizada na região Bangu, zona periférica da cidade do Rio de Janeiro. É a 

maior escola da região. Atende aproximadamente 1000 alunos, distribuídos nos 

turnos matutino e vespertino do Ensino Fundamental II, que se refere ao período 

compreendido entre o 6º ano e 9º ano. Para realização da pesquisa, foi 

solicitada a permissão da Direção da Escola, cuja concordância está expressa 

através de um Termo de Anuência (ANEXO 1)  

  A escola foi fundada em 1970 e, por ser a maior escola da região, faz 

parte da identidade cultural do local. Possui quatro andares, 21 salas de aula, 

refeitório, sala de informática, quadra poliesportiva, sala de leitura, dois pátios 

amplos um coberto e outro ao ar livre. 

 Dessa forma, cada etapa do projeto será descrita e criteriosamente 

analisada e discutida, sendo de grande importância a interpretação e análise 

dos dados coletados, a fim de verificar e objetivar a proposta inicial. 

 
13 Segundo o sitio da prefeitura do RJ http://prefeitura.rio/web/sme/educacao-em-numeros.    
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  Buscaremos nesta pesquisa um diálogo com os Projetos de Modelagem 

Matemática, seguindo as etapas propostas em Skovsmose e Borba (2004). 

Nesse momento a intenção é relacionar a situação atual a situação imaginada 

aliando a situação-problema estudada aos conteúdos matemáticos previstos 

para o 4º bimestre na Instituição investigada: função polinomial do segundo 

grau, tratamento da informação, bem como outros conceitos trabalhados durante 

todo o Ensino Fundamental do programa da prova Brasil, que acontece no início 

de novembro nas instituições municipais.   

  Tentaremos também desenvolver estratégias que contribuam para o 

ensino e aprendizagem da matemática, buscando evidenciar sua presença no 

contexto social ao propor estudar temas cotidianos e que fazem parte do dia a 

dia dos alunos. O tema será preferencialmente escolhido por eles com o objetivo 

de desenvolver de modo critico os conhecimentos e habilidades matemáticas 

que se fizerem necessárias para o desenvolvimento do projeto. 

  De meu contato com a literatura de pesquisa, relatos de experiência e 

estudo da metodologia desenvolvida em Skovsmose e Borba (2011), observo 

que os Projetos de Modelagem não têm uma forma pronta e acabada a priori. 

São flexíveis e dinâmicos, passiveis de transformação e adaptação ao longo de 

seu desenvolvimento, adequando-se ao contexto, à necessidade da escola e 

dos participantes em interação durante os encontros. O professor-pesquisador é 

participante e orienta seus alunos na pesquisa, em busca por conhecimentos, 

dos assuntos temáticos a serem estudados, despertando a curiosidade dos 

alunos e desenvolvendo atitudes críticas ao abordar os problemas. Cada 

encontro será relatado e analisado em detalhes, tendo em vista a metodologia 

adotada, proposta por Skovsmose e Borba.  

 

5.2 SUJEITOS DA PESQUISA 

Os alunos provêm de famílias de trabalhadores como: vendedores, 

trabalhadores autônomos, mecânicos, operários, caminhoneiros, operadores de 

máquinas, soldados do exército, professores da rede estadual, entre outras 

funções. A maioria tem acesso às notícias por meio da televisão e rádio, ou 

internet. 
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  A pesquisa foi realizada em duas turmas de 9º ano do período matutino, 

sem objetivo de estudo comparativo, sendo ambas as turmas compostas por 

aproximadamente 40 alunos cada, numa faixa etária de 14 a 16 anos, entre 

meninos e meninas. A maioria dos alunos é de baixa classe social, porém há 

uma grande diversidade social, cultural e econômica dentre os estudantes nessa 

escola.  

  A turma 1901, na época da pesquisa, era uma turma de bom a alto 

desempenho. Era considerada a melhor turma da escola no quesito 

aprendizagem por todos os professores que nela lecionavam. Nessa turma 

estavam matriculados 40 alunos e todos frequentam as aulas. De acordo com os 

professores, o comportamento da turma durante as aulas é bom ou ótimo, e a 

participação dos alunos também é um ponto forte. Durante o ano letivo, essa 

turma foi a que mais participou de eventos organizados pela escola. Teve 

destaque também nas olimpíadas de Matemática realizada no mês de agosto: 

10 alunos foram convocados para realizar a segunda fase.   

  Já turma 1903 era uma turma de desempenho baixo a regular, 

considerada uma das piores turmas de nono ano da escola no quesito 

aprendizagem e comportamento, por todos os professores que nela lecionavam. 

Nela estavam matriculados 40 alunos e nem todos frequentam regularmente às 

aulas. De acordo com os professores, o comportamento da turma durante as 

aulas é caracterizado como ruim ou péssimo, e a participação durante as aulas é 

entendida como ruim ou inexistente. Problemas de disciplina eram frequentes 

durante o ano letivo, e algumas transferências foram realizadas a fim de 

modificar o perfil da turma; porém sem sucesso. Além da conversa paralela que 

atrapalhava o andamento das aulas, uma outra reclamação dos professores era 

a falta de interesse dos alunos em relação ao ensino. 

 Em relação às minhas expectativas, esperava que o processo com essa 

turma também fosse proveitoso. Porém acreditava que, nessa turma, seria 

maior o desafio para realização da proposta, e que por fim, fosse possível o 

desenvolvimento de um ambiente propício ao desenvolvimento da 

aprendizagem de seus alunos. 

 Após a escolha do local onde aconteceria a investigação, o passo 

seguinte foi fazer o convite as turmas do 9º ano para participar da pesquisa. 
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Como o nosso objetivo era trabalhar com uma turma que fosse de nono ano, e 

a escola na época contava com cinco turmas de nono ano enumeradas como 

1901, 1902, 1903, 1904 e 1905, optamos por escolher turmas em que o 

professor-pesquisador não lecionava, para que fatores afetivos entre 

pesquisador e os participantes não influenciassem no desenvolvimento da 

pesquisa.      

 Assim as turmas escolhidas para o desenvolvimento da pesquisa foram 

1901 e 1903. Com autorização da direção da escola (ANEXO 1), fiz o convite 

aos alunos dessas turmas, explicando o caráter voluntário da pesquisa, qual 

era a sua proposta, o sigilo sobre todas as informações pessoais dos 

participantes, me disponibilizando para tirar qualquer dúvida que eles ou seus 

responsáveis tivessem.  Em cada uma das turmas, 15 alunos se interessaram 

em participar da pesquisa. Disponibilizei o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (ANEXO 2), que seus responsáveis deveriam assinar, já que eles 

são menores de idade e precisavam da permissão dos pais para participar. 

  Enquanto explicava para a turma o entendimento que tenho sobre 

modelagem matemática, bem como sua utilização para o Ensino, e o processo 

de investigação inerente, observei que muitos alunos pareciam curiosos sobre o 

que seria feito, demonstrando interesse em uma proposta de ensino-

aprendizagem de Matemática que eles não tinham contato até então – a 

modelagem. Nesse momento, ao dar alguns exemplos sobre temas que 

poderíamos investigar, uma aluna questionou: “Como podemos aprender 

Matemática falando sobre sorvete? Não tem nada a ver.”, indicando que ela 

acredita que uma leitura matemática não seria possível em alguns temas mais 

simples, o que me remete a D’Ambrósio (1986, p.16) em sua colocação: 

(...) primeiro, os alunos passam a acreditar que a aprendizagem da 
matemática se dá através de um acúmulo de fórmulas e algoritmos. 
Aliás, nossos alunos hoje acreditam que fazer matemática é seguir e 
aplicar regras. Regras essas que foram transmitidas pelo professor. 
Segundo os alunos que a matemática é um corpo de conceitos 
verdadeiros e estáticos, dos quais não se dúvida ou questiona, e nem 
mesmo se preocupam em compreender porque funciona. Em geral, 
acreditam também, que esses conceitos foram descobertos ou 
criados por gênios.  

 Destacando que meu interesse era de convidar os alunos de uma turma 

de nono ano para desenvolver um projeto de modelagem, tive que levar em 

consideração também, os horários de suas aulas. Observei que no período em 
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que estudavam (manhã) não havia nenhum horário livre que fosse compatível 

com a minha disponibilidade. Então, propus a ambas as turmas os horários às 

terças, quartas ou quintas, no período da tarde após o término das aulas deles, 

para as reuniões semanais, com previsão de oito encontros nos meses de 

outubro e novembro.  Os alunos da turma 1901 optaram por fazer as reuniões 

às terças feiras às 15 horas, após o treino de rugby. Já a turma 1903 optou por 

fazer as reuniões às quintas feiras, às 13 horas. 

 Solicitei aos alunos que levassem para seus pais ou responsáveis 

assinarem a autorização (ANEXO 2) para que pudessem participar da 

pesquisa, bem como um Termo de Assentimento a ser assinado pelos eles 

próprios (ANEXO 3), para permitir o uso de imagem e voz como fonte de 

interpretação dos dados coletados. 

 Para esse estudo, optamos por considerar somente os encontros 

realizados com os alunos da turma 1901, tendo em vista a extensão do 

trabalho caso considerássemos todo o material produzido, e a suficiência do 

material empírico produzido para responder `as questões de pesquisa. 

Pretendemos divulgar o trabalho realizado com a turma 1903 posteriormente, 

como um relato de experiência.  

  

5.3 O PERFIL DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA  

 O grupo de voluntários que aceitou participar do projeto era composto 

inicialmente pelos seguintes alunos da turma 1901: Sara, Tereza, Ana, Julia e 

Augusto. E os alunos da turma 1903: João, Lívia, Tiago, Carlos, Maria, Renata 

e Bárbara. O nome dos estudantes foi modificado para preservar sua imagem, 

com a concordância deles. Os alunos voluntários que compuseram o grupo de 

modelagem para essa pesquisa tinham concepções e trajetórias acadêmicas 

distintas. Para conhece-los um pouco mais, os alunos foram entrevistados. 

Trazemos na sequência o perfil de cada aluno voluntário, no qual será 

destacada sua trajetória escolar no ensino fundamental bem como a sua 

relação com a Matemática até o momento e a justificativa para participar do 

projeto.  
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5.3.1 PERFIL DE SARA 

 Sara tinha 14 anos no momento da pesquisa. Ela mora com os pais em 

uma casa próxima a escola. Seu pai tem ensino médio completo e exerce a 

profissão de motorista de ônibus na cidade. Já sua mãe tem formação média 

incompleta e é faxineira na região central da cidade.   

 Conforme me relatou, sempre estudou em Escola Pública, sendo a 

escola onde foi realizada essa pesquisa, a quarta onde estudou durante o 

Ensino Fundamental. No primário estudou em uma escola municipal, do 3º ao 

5º ano, em outra próxima a sua antiga residência, o 6º ano em outra e estuda 

na escola atual desde o 7º ano.   

 Quando questionada sobre sua relação com a Matemática durante sua 

trajetória escolar até o momento, revela que tinha dificuldades para 

desenvolver conceitos, reforçando a falta de conexão entre a Matemática e o 

seu cotidiano. Segundo ela, esse foi um dos motivos que a levou a se 

interessar e participar dessa pesquisa, pois tem “interesse e curiosidade para 

aprender e estudar a Matemática de uma forma diferente, descobrindo novas 

fontes, aprender a entender tudo isso melhor”.  

 

5.3.2 PERFIL DE TEREZA 

 No momento da pesquisa, Tereza tinha acabado de completar 15 anos. 

Nascida na cidade do Rio de Janeiro, e mora com os pais e com os avós 

maternos. Seu pai trabalhava em um comercio local e, sua mãe era dona de 

casa, ambos que não completaram o Ensino Médio.  

 Revelou que sempre estudou em escola pública durante toda a sua vida, 

passando por três escolas distintas do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Do 

seu primeiro ao quinto ano em uma, no sexto em outra, e do sétimo ao nono na 

escola onde foi realizada essa pesquisa. 

 Quando questionada sobre a sua relação com a Matemática, Tereza me 

contou que costumava gostar de Matemática, “mas agora que está dificultando 

minha mente”, o que interpretamos como falta de conexão entre os conteúdos 

aprendidos anteriormente que costumava gostar e o que atualmente está 

aprendendo. Ao falar de sua decisão em participar do projeto, o descreveu 
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como uma interessante e importante oportunidade para “aprender coisas 

novas”.        

 

5.3.3 PERFIL DE ANA 

 No momento dessa pesquisa, Ana tinha 15 anos, e morava com sua 

mãe e tios em um bairro vizinho, informando que havia se mudado há pouco 

tempo e não quis sair da escola. Por isso, sua tia a leva e busca todos os dias.   

Segundo ela, sua mãe tem Ensino Médio incompleto e trabalha em uma 

farmácia próxima a sua casa e seu pai faleceu quando ainda era pequena.    

 Em relação à sua trajetória acadêmica, Ana sempre estudou em escola 

pública. Porém, diferentemente das outras participantes apresentadas acima, 

ela estudou apenas em duas escolas, sendo uma na primeira etapa do Ensino 

Fundamental, e na escola onde se realizou essa pesquisa durante as séries 

finais do ensino fundamental.  

 Para justificar seu interesse em participar desse projeto Ana leva em 

consideração o caráter abrangente da Matemática no seu cotidiano dizendo 

que deseja explorar novas possibilidades e “ver como a matemática está nas 

coisas e é muito importante aprender coisas simples além de contas”. 

 

5.3.4 PERFIL DA JÚLIA 

 Dentre os participantes, Júlia costumava ser a mais tímida, embora 

sempre atenta aos posicionamentos dos seus colegas, fazendo gestos de 

concordância quando ela tinha o mesmo pensamento. Com 14 anos `a época 

da pesquisa, residia com seus pais e avós em uma casa próxima ao lado da 

escola. Sua mãe faz trabalhos domésticos e seu pai é motorista. Ambos têm 

apenas o Ensino Fundamental, embora, à época da pesquisa, tenha me dito 

que sua mãe havia voltado a estudar.  

 Sua trajetória escolar se difere levemente da dos demais participantes, 

pois ela é a única que estudou em um colégio particular em algum momento da 

vida. Segundo ela, até o 4º ano estudou em uma escola privada, e nos anos 
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posteriores em escola municipal, sendo esse o seu segundo ano na escola 

atual.  

 De acordo com a participante, sua decisão em participar desse projeto 

se deu pelo fato de não gostar de Matemática, tendo visto uma possibilidade de 

“descobrir coisas novas” possibilitando que ela passe a gostar de estudar 

Matemática.  

 

5.3.5 PERFIL DO AUGUSTO 

Assim como os outros colegas, Augusto também estudou apenas na 

rede pública de ensino durante todo o Ensino Fundamental. Tinha 15 anos e 

residia com seus pais, também próximo à escola. Segundo ele, seu pai era 

motorista e sua mãe trabalhava como cuidadora de criança em um bairro 

próximo. Ambos não haviam terminado o Ensino Fundamental.  

 Para descrever sua relação com a Matemática, Augusto a define como 

“muito difícil de se entender porque cada vez mais ela vai evoluindo” dando 

ênfase `as dificuldades de acompanhar a conexão entre os assuntos 

desenvolvidos em séries anteriores com os conteúdos que estão sendo 

aprendidos.  

 A sua participação no projeto foi surpresa para mim, pois ele não estava 

no momento do convite. Porém, algumas horas antes do primeiro encontro, ele 

me procurou para saber o que precisava fazer para participar do projeto. Ele 

ouvira comentários sobre minha proposta e ele havia se interessado, pois ele 

“queria entender a matemática de formas diferentes, e o que eu não souber eu 

vou aprender e ajudar quem tiver com dificuldades”. 

 

5.4. CONSTRUÇÃO DO AMBIENTE DE APRENDIZAGEM  

 Nesta seção, apresento o processo de construção do ambiente de 

Modelagem com os alunos voluntários do nono ano do Ensino Fundamental de 

uma Escola Pública do Rio de Janeiro.  Como já mencionei, a minha opção por 

desenvolver um projeto de Modelagem nessa Instituição se deve ao fato de 

que tenho observado o comportamento dos alunos desde que comecei a 
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lecionar naquela escola, já tendo observado que existia nos alunos a 

concepção de que saber Matemática era somente conhecer os procedimentos 

metodológicos, sem entender seus significados como instrumentos que 

empoderam nossas relações no mundo.  

 Nossa pesquisa busca confrontar a prática pedagógica subjacente `as 

concepções da Matemática que permeiam o paradigma do exercício e as 

possíveis de serem desenvolvidas em uma nova abordagem de ensino de 

matemática. Não queremos, portanto, impor aos alunos concepções por meio 

de outra prática, mas sim entender como os alunos refletem sobre elas.  

Nesse sentido, a minha justificativa dialoga com a concepção de 

Educação Matemática Crítica, que dá importância ao desenvolvimento, por 

meio do ensino de Matemática, de uma visão crítica sobre as estruturas 

matemáticas que formatam nossa leitura dos fenômenos na sociedade, 

discutindo e valorizando outros conhecimentos desenvolvidos por diferentes 

setores da sociedade. 

 Foi com essa perspectiva que convidei o grupo de alunos voluntários 

para desenvolver um projeto de modelagem matemática. Investigaríamos 

temas de interesse dos alunos e faríamos o convite para desenvolvermos os 

projetos, buscando constituir um cenário que favorecesse a investigação sobre 

o(s) tema(s) escolhido(s).   

 Na sequência, descrevo como foi desenvolvido o projeto pelo grupo 

nesses encontros e apresento os encontros selecionados para análise.  

 Os encontros são analisados à luz da literatura específica e sua 

apresentação se organiza na dinâmica das situações atual, imaginária e 

arranjada (SKOVSMOSE e BORBA, 2004) 

 

5.5 DESCRIÇÃO DAS SITUAÇÕES ATUAL, IMAGINADA E ARRANJADA 

5.5.1 SITUAÇÃO ATUAL 

 Descrevemos a Situação Atual com base na experiência do 

pesquisador-professor com as práticas da matemática escolar na Instituição e 

com a expectativa do pesquisador, elaborada a partir do perfil da turma, 

descrito neste capítulo. Solicitei ainda à professora regente informações e suas 
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principais impressões e dificuldades, para pensar situações que possibilitassem 

ir além de reflexões para ajudar os alunos a desenvolver o pensamento 

matemático.  

 Em uma breve conversa com a professora, ela me informou que um dos 

principais problemas da turma com a matemática era a transformação da 

linguagem natural para a linguagem matemática, evidenciando que os alunos 

têm dificuldades com a interpretação de problemas com palavras envolvendo 

Matemática. Vários estudos têm destacado as dificuldades dos alunos ao 

resolver os “problemas com palavras”. Para citar um deles, Duval (2004), por 

exemplo, aborda as representações semióticas como sistemas de 

representação externa e de natureza consciente dos sujeitos. São 

representações relativas a um sistema particular de signos, símbolos, códigos, 

tabelas, gráficos, algoritmos e desenhos e que podem “ser convertidos em 

outros sistemas semióticos equivalentes, mas que podem vislumbrar 

significações distintas de um mesmo objeto”.  

 Outra informação foi a de que a turma tem problemas em prestar 

atenção `as explicações pois são muito conversadores. No entanto realizam as 

tarefas propostas por ela.  Além disto, a matemática na sala de aula é 

trabalhada por ela de forma apenas expositiva, como no paradigma do 

exercício.  Deste modo, também como discutido na literatura de pesquisa, a 

matemática procedimental é priorizada na prática em sala de aula e mesmo 

que não esteja bem compreendida, reduz-se ao saber fazer, ao entendimento 

da execução de procedimentos para obter uma resposta correta.  

 Antes de iniciar os encontros, e adotando procedimentos metodológicos 

já mencionados, nós aplicamos um questionário (ANEXO 4) com os alunos que 

tinha o propósito de conhecer suas concepções de Matemática e de mundo, 

entre outros.  A proposta incluía saber se de fato elas condiziam com a 

expressa na fala da professora. 

 Os estudantes que participaram da pesquisa possuíam uma trajetória 

acadêmica muito similar, pois eles estudaram sempre em escolar públicas, 

moravam geralmente com os pais, e tinham as mais diversas expectativas para 

o futuro no que diz respeito a profissão. Nesse momento, embora a relação 

deles com a Matemática parecesse se resumir a operações financeiras, alguns 

ainda pareciam incomodados com certos conteúdos aprendidos e 
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questionando sua utilidade, emergindo então uma multiplicidade de 

perspectivas. Ferreira (2010) relata a dificuldade enfrentada por estudantes no 

ensino superior em relacionar “a matemática curricular com situações do seu 

dia-a-dia” (p.1).  

 Perguntamos aos alunos sobre o que eles entendiam por Matemática e 

todos se remeteram à reprodução de exercícios e utilização de procedimentos, 

que no caso desse momento da vida acadêmica tornavam-se cada vez mais 

complexos mesmo em termos operacionais. Por exemplo, a aluna Tereza diz 

que costumava gostar de matemática, “mas agora que está dificultando minha 

mente na tal Fórmula de Bhaskara”. Esta fala sugere a falta de sentido do 

mecanismo utilizado para encontrar as raízes de uma equação do segundo 

grau e/ou a complexidade das manipulações que passam a ser envolvidas.   

 Quando questionados sobre a razão de seu interesse em realizar o 

projeto, observamos que os alunos expressam sua curiosidade, interesse em 

vivenciar o novo e ter novas experiências com o desconhecido. Na fala de Ana, 

os alunos tinham expectativas de “ver como a matemática está nas coisas e é 

muito importante aprender coisas simples além de contas”, referindo-se aos 

cálculos com números e operações.  

 Dentro de uma escola pública com um cronograma e um currículo, nem 

sempre ou quase nunca é possível para professor de Matemática elaborar e 

tirar do papel alguma prática que esteja fora daquela pré-estipulada no 

paradigma do exercício. As limitações do professor são muitas e vão também 

além da sua prática pedagógica na sala de aula que incluem infraestrutura da 

escola, falta de tempo para planejamento e muita das vezes os alunos 

carregam uma grande deficiência em Matemática e acabam não 

acompanhando o conteúdo programático da série.   

 Confrontando a fala da professora com a dos alunos pude perceber que 

de fato os alunos estavam dispostos a realizar as atividades propostas, porém 

observamos algumas limitações, como por exemplo a restrição de horário dos 

alunos possibilitando que só realizássemos os encontros uma vez por semana 

e também a escola que embora tenha uma grande área, possuía de poucos 

recursos para realização do projeto.  
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 Dentro dessa perspectiva, nossa situação arranjada vai envolver um 

grupo de estudantes que apesar das dificuldades em Matemática e 

entendendo-a como um mecanismo para resolver contas, aceitaram participar 

do projeto porque tinham interesse em vislumbrar como a Matemática poderia 

ser diferente e de que modos seu entendimento sobre ela poderia mudar.  

 

5.5.2 SITUAÇÃO IMAGINADA  

 Na busca por alternativas para desenvolver a aptidão em utilizar a 

Matemática e sua linguagem para abordar problemas cotidianos, entendo que 

inserção da Modelagem nesse contexto é de grande valia e pode ajudar os 

alunos a entenderem e avaliarem o contexto social na qual eles estão 

inseridos, por meio de um problema não necessariamente matemático, para 

uma a linguagem Matemática. 

 

Nossa Situação Imaginada está baseada em uma proposta de mudança 

na perspectiva pedagógica do paradigma do exercício para a constituição de 

um cenário para investigação, propondo um projeto de modelagem na 

perspectiva da EMC. Apoiamo-nos em Araújo (2002), onde encontramos 

A Modelagem Matemática na Educação Matemática, pode ser 
considerada 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. (p.39) 

Ao idealizar os encontros com intuito de constituir um cenário para 

investigação, tínhamos como objetivo elaborar junto com os alunos um projeto 

de modelagem matemática cuja temática seja dada, investigada, analisada e 

concluída por eles, tendo no meio do percurso a possibilidade avaliar e discutir 

que tipos de reflexões esses estudantes fazem sobre a matemática que  estão 

praticando e como esta pode ajudar a resolver algum problema que por ventura 

venha a surgir. 

Tínhamos como objetivo também que os alunos pudessem representar a 

matemática de diversas formas: em gráficos, tabelas, números, e também 

transição de números para textos, já que segundo a professora, eles tinham 

certa dificuldade para realizar interpretação de textos em matemática.  

Também tínhamos o interesse em auxiliar os alunos em utilização de softwares 
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de gráficos, uma vez que cursavam nono ano e tinham em seu currículo gráfico 

de funções do segundo grau.  

A nossa expectativa é a de que a modelagem matemática na Educação 

se constitua como um ambiente de aprendizagem que aproxime a realidade 

dos alunos e os conceitos matemáticos, através dessas representações e que 

ao fim possa findar contribuindo para uma formação dos estudantes como 

agentes ativos, reflexivos e críticos, como proposto por Barbosa (2001)  

O que se espera então é entender como se constituem cenários que 

propiciem aos alunos experiências através da Matemática nos quais eles 

desenvolvam e exerçam sua autonomia e crítica perante a sociedade através 

de atividades que possibilitem a investigação, reflexão e o diálogo.  

Em um ambiente que promova a investigação, segundo Barbosa (2001) 

o papel do professor-investigador é o de mediador, cujo objetivo é provocar os 

alunos para que estes investiguem e reflitam sobre suas decisões e ações 

matemáticas. Nossa intenção é a de criar, junto com os estudantes, situações 

novas e desafiadoras, esperando que os alunos desenvolvam uma postura 

investigativa, utilizando de seus conhecimentos prévios e (re)descobrindo novos 

contextos de utilização da matemática aprendida.  

O ambiente que pretendemos desenvolver é imaginado como 

constituindo um cenário para investigação, através da proposição de um projeto 

de Modelagem sobre uma realidade cotidiana dos alunos.  

Aqui entendemos que os pressupostos do paradigma do exercício já não 

serão impostos, tendo em vista que serão eliminadas a passividade dos alunos 

em uma aula expositiva e também a autoridade pré-estabelecida e impositiva do 

professor em uma aula de tradicional, e um rompimento com a ideologia da 

certeza no que diz respeito à existência de uma resposta correta em 

Matemática, permitindo ao professor desempenhar o papel de um orientador, em 

questionamentos que possam surgir. 

Neste ponto, entendemos que a pesquisa poderá tomar qualquer rumo 

tendo em vista que o todo o tema será de escolha dos alunos, cabendo ao 

professor somente a orientação. Com base nisso, temos a expectativa de que os 
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alunos, ao terem contato com a Modelagem, se aprofundem em um tema e 

façam a análise crítica de um problema e seu contexto por meio de um processo 

de investigação.    

Dentro dessa perspectiva, nossa situação imaginada se caracteriza a 

partir da expectativa do pesquisador que mesmo conhecendo as limitações do 

grupo, visa sua motivação em participar do projeto como um fator positivo para 

o desenvolvimento da pesquisa.  

O próximo capítulo trará a situação arranjada e a análise das reflexões 

dos educandos durante o percurso.  
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CAPÍTULO VI- A SITUAÇÃO 

ARRANJADA  

 

Este capítulo irá descrever a situação arranjada bem como o desenrolar 

das atividades realizadas pelos estudantes. Inicialmente planejamos um projeto 

a ser desenvolvido em oito encontros de aproximadamente duas horas, no 

contraturno. Elaboramos um questionário para ser respondido no primeiro 

encontro, para conhecer as concepções dos estudantes de Matemática e como 

eles se relacionam com a mesma.  

 

6.1 O PRIMEIRO ENCONTRO – CONHECENDO O GRUPO E 

APRESENTANDO A PROPOSTA 

O nosso primeiro contato ocorreu no dia 3 de outubro de 2017. Era um 

dia chuvoso e por esse motivo apenas cinco alunos compareceram ao encontro 

no horário: Sara, Ana, Julia, Tereza e Augusto. Eles informaram que o treino de 

rugby havia sido cancelado e por isso, muito os demais voluntários não 

quiseram esperar até o horário do encontro.  

 Nesse primeiro momento, em uma roda de conversa, voltei a explicar o 

caráter voluntário da pesquisa. Destaquei que eles poderiam deixar de 

participar caso não quisessem mais, em qualquer momento. Acrescentei que a 

presença deles era importante, e os agradeci pela participação. Solicitei aos 

estudantes que comentassem sobre si mesmos, e pedi que respondessem por 

escrito um questionário (Anexo 4) com perguntas para posteriormente elaborar 

o perfil do grupo.  

 Sugerido por Sousa (2013), solicitei aos participantes que respondessem 

por escrito um questionário (ver Anexo 4) para posteriormente elaborar o perfil 

do grupo. Em sua pesquisa, Sousa (2013) retoma o questionário elaborado por 

Sousa e Rego (2009) visando “conhecer melhor o aluno, seus hábitos de 

estudo, suas concepções sobre a matemática e o ensino de geometria.” (p.8).  



 

87 

 

Nessa pesquisa, o questionário tem por objetivo entender os motivos do 

interesse em participar do projeto, e conhecer o contexto cultural, familiar e 

social dos alunos. Conjecturando que esses alunos teriam uma resistência a 

uma abordagem alternativa do conhecimento matemático, a intenção era a de 

avaliar se sua relação com o conhecimento tinha se modificado ao longo do 

projeto. 

 Em seguida, expliquei aos alunos que iria iniciar gravação do encontro, 

e, procurando deixar os alunos a vontade para participar, ressaltei que eles 

poderiam colocar suas opiniões sobre as questões que iriam surgir. 

Iniciamos então a roda de conversa buscando primeiramente conhecer 

as percepções dos participantes sobre a importância de se estudar matemática 

 O meu questionamento 

P: Vocês acham que estudar matemática é importante? 

foi de imediato respondido por Tereza, Julia e Sarah, afirmativamente. 

Naquele momento, não discutimos explicitamente o porquê estudar matemática 

seria importante na percepção das três participantes. 

Augusto não se expressa, e Ana relativiza a afirmação das colegas 

como a seguir: 

Ana: Eu acho [que estudar matemática é importante], mas eu só tenho uma dúvida, por que a 

gente estuda mais do que o essencial. E dizem que a gente vai usar Matemática pra tudo na 

vida, mas tem coisas que a gente estuda que a gente nem usa.  

Ana parece se remeter ao que ela ouve dizer sobre a importância da 

matemática, ao senso comum. Expressa uma percepção, ou avaliação, já 

aparentemente firme, de que há conteúdos matemáticos que estudamos e não 

utilizamos nem utilizaremos. 

Nesse momento, para explorar o que a aluna quer dizer com “usa na 

vida” ou, em outras palavras, como ela percebe as situações em que se usa 

matemática, pedi que ela dessa um exemplo de um tipo de conteúdo 

matemático que ela entende que a gente não usa, Ana exemplifica citando a 

fórmula de Bháskara. 

No entanto, Ana não está tão segura de que a fórmula de Bháskara não 

se usa para nada. Sugiro uma busca na internet. 
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Ana: Onde se usa isso? 

P: Será? Você já pesquisou na internet, onde se usa fórmula de Bháskara?  

Tereza se junta à discussão e emite sua opinião em seguida, mudando 

os argumentos iniciais e trazendo uma nova dimensão para o entendimento de 

“usar matemática na vida” 

Tereza: Eu acho que vou usar, porque meu irmão usa muito. 

Ana: Ele faz o que? 

Tereza: Ele faz... faculdade. 

Julia: Eu acho que vale mais em gráfico, essas coisas... 

Ana: Matemática? 

Tereza: Não... sei lá de que. 

 Tereza traz para a roda de conversas um uso acadêmico ou científico, 

internalista à matemática ou em outras ciências, observando o estudo do irmão 

faz na Universidade. Amplia, desse modo, a noção de “uso da matemática”, 

incluindo o acadêmico, ou científico ou profissional, ao uso cotidiano.  

 Julia também conjectura a importância da fórmula de Bháskara em 

estudos de gráficos. Em seu diálogo, Ana e Tereza não parecem estar 

dialogando com Julia. Para incluí-la na conversa, o pesquisador retoma seu 

questionamento o sobre gráficos 

P: E por que você acha que gráfico vale mais? 

É Tereza quem inicia a resposta, mostrando estar de acordo com a 

perspectiva da colega Julia. 

Tereza: Porque tipo assim, depois... você vai quer ser... 

Ana: Engenheiro. 

Tereza: Isso. 

Julia: Aí você ... 

Tereza: ... Ai você vai lá e você vai saber medir ... pelo gráfico também essas coisas. 

 A colega Tereza não perde o turno de fala, e mencionando a futura 

profissão do irmão de Tereza, relaciona as atividades da profissão de 

engenheiro com a atividade de medir, considerando ainda a atividade de medir 

e a utilização de gráficos. Emerge assim o aspecto “medir” do conhecimento 

matemático; e temos o diálogo 

Tereza: Tipo... para você ser um bagulho aí, você tem que medir o vento. 

Ana: Fazer uma conta. 
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Sara: Como se mede o vento? 

Tereza: Como que se mede o vento? ... Tem que saber muito de Matemática. 

 A curiosidade expressa sobre “medir o vento” instiga pelo menos três 

dos cinco participantes. Tereza conjectura que para fazer isto tem que saber 

muita matemática.  

 A proposta “medir vento” parece ter despertado a curiosidade das alunas 

e talvez poderia ter se transformado em um bom projeto de modelagem. Nesse 

momento, retomo a questão de conexões entre o que os participantes estudam 

de matemática com o cotidiano, com a realidade imediata. 

P: Mas vocês não conseguem ver nenhuma conexão com o que vocês estudam com o... 

 Tereza antecipa o que eu queria perguntar, e já responde 

negativamente, expressando-se do mesmo modo como no início da conversa. 

É seguida por Ana, que concorda com a colega. 

 Nesta etapa de sua vida acadêmica, os participantes percebem que a 

matemática que estudam está além das necessidades do dia a dia, como 

expresso na unidade a seguir.  

Tereza: Eu acho que a gente estuda mais do que deveria. 

Ana: Eu acho que mais e mais, menos.... [as quatro operações]. Acho que isso aí dá pra 

usar.  

Já Sara parece ficar satisfeita com o fato de o uso da matemática pode 

vir mais tarde. 

Sara: Eu acho que só depois quando a gente crescer mais, a gente vai ver que o que a 

gente estudou vale a pena, mas agora não. 

 Retoma a questão do uso da matemática, sendo interrompido por Ana 

em sua fala que exemplifica novamente citando as quatro operações. Busco 

formas de estimular os participantes a identificar situações em que usam a 

matemática 

P: Agora vocês não conseguem ver nenhuma... 

Ana: Algumas coisas mais ou menos, mas o resto não faz diferença 

P: Mas em que sentido faz diferença? 

Ana: Ahh... para fazer um troco, fazer a conta de um banco. Aí vai lá ver o extrato, aí tu usa, 

entendeu? 

P: Por exemplo, alguma vez na vida de vocês já usaram a Matemática para tomar alguma 

decisão? 
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Ana: Não. 

Tereza: Que eu me lembre não. 

Augusto: Não. 

Aqui os participantes citam as atividades cotidianas como em bancos e 

compras, mas não se recordam de terem usado o olhar matemático para tomar 

decisões. Por exemplo, não citam escolhas ou avaliação de preços em 

compras, ou juros em crediários. Também não citam outras disciplinas que 

estudam na escola, que talvez pudessem ser lembradas como parte de seu 

cotidiano. Vale destacar a primeira participação oral de Augusto nesse 

encontro. 

No que segue, Sara, que também havia se envolvido muito pouco na 

conversa, comenta 

Sara: Os meus passos na rua professor, as vezes eu conto... 

Sara: Ás vezes eu conto meus passos na rua, tipo...é... uma vez que eu passei por ali, aí eu 

conto, 100 passos. E da outra vez eu passar ali e o passo for diferente eu ficar meio ...  

Destacamos o hábito lúdico de Sara, de contar passos, com intenção 

que sugere a de medir, não foi explorado por mim imediatamente, mas é 

retomado nos rumos do projeto, ao considerar medidas como um aspecto de 

interesse do grupo. 

P: [dirigindo-se `a Julia] E você não usa? 

Julia: Não sei  

P: E você Augusto? 

Augusto: Eu gosto de medir as coisas 

P: Qual a importância de medir as coisas pra você? 

Tereza: Pra saber o tamanho 

Ana: quantidade de metros que tem, sei lá. 

Um segundo momento da roda de conversas pode ser caracterizado por 

uma busca por conhecer o entendimento dos participantes sobre modelagem 

matemática. 

P: Bom gente, a nossa... a pesquisa aqui ela vai se tratar de modelagem. O que é modelagem? 

Vocês já ouviram falar alguma vez? 

Tereza: Já 

Julia: Já, modelagem pra mim é massinha.  

Tereza: É, acabei de falar, massinha.  
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Aqui destacamos o modo como as participantes se remetem às suas 

experiências relacionadas ao nome do conceito, modelagem, evocando as 

ideias que elas relacionam a este nome. 

P: É, de certa forma é... você vai pegar uma determinada coisa, e vai transformar ela 

em uma determinada coisa, vai modelar ela. Não é isso? 

Tento aproximar a noção de modelagem a partir das noções evocadas 

pelas participantes 

Julia: Vai pegar alguma coisa, e vai descobrir a Matemática dentro dela? 

Augusto: Usando a Matemática? 

P: É exatamente, a gente vai pegar um determinado assunto, e vai modelar ele, de acordo com 

a Matemática, ou usando a Matemática. 

Observe que o entendimento de Julia em contraposição ao de Augusto – 

a matemática dentro da “coisa” e o modelar usando a matemática. 

Aparentemente, duas visões diferentes. Busco consolidar as duas 

perspectivas, reforçando a ideia de uso da matemática. 

Ana: Mesmo que não tenha nada de Matemática? 

Ana retoma uma ideia que parece remeter à “matemática dentro da 

coisa”, e não o olhar matemático para ou sobre a coisa. Sugiro nos 

aprofundarmos nesse entendimento  

P: Mesmo que não tenha nada matemático em si. 

Julia: Tipo futebol. 

 P: Pode ser. A gente pode pensar que Matemática tem atrás do futebol.  

Tereza: O campo, medida. 

Ana: Posição dos jogadores 

Tereza: Posição de cada um, a diferença de metros de cada um. 

P: mais o que? 

Augusto: o gol  

Observe que as primeiras leituras com um olhar matemático que três 

dentre os cinco participantes fizeram a respeito do futebol foram referentes `a 

medida do campo, à posição no plano do campo, distância entre jogadores e o 

gol. Tal leitura seria válida em uma proposta de modelagem, também para 

outros jogos. 
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Assim, a condução e as interações na roda de conversas mudaram 

totalmente a leitura inicial dos participantes sobre jogos, evidenciando que 

também poderiam ser estudados em um projeto de modelagem matemática. 

A partir daí então introduzo o terceiro momento do encontro, propondo 

P: Então o que vocês acham de fazermos o nosso projeto sobre futebol? 

Augusto: Mas todo mundo tem que fazer igual? 

Quando percebo a resistência por parte de Augusto sobre o tema 

futebol, e proponho então que cada um tente realizar um projeto sobre 

esportes, em geral. O tema seria Esportes – sistematizado pelo pesquisador 

como a seguir 

P: Não. A gente pode pensar, de repente... cada um pode falar sobre uma coisa, mas 

relacionado a esportes, para não fugir muito do tema... o que vocês acham?  

Tereza: Acho ótimo, por que se não cada um vai falar sobre uma coisa e vai dar mais trabalho. 

O bom é que assim a gente vai se ajudando 

P: Então com vai ser, cada um vai escolher um esporte?  Fica a critério de vocês.  

Após as conversas, os alunos optaram por fazer cada um sobre um 

esporte. Em seguida, solicitei aos alunos que buscassem curiosidades e dados 

sobre a prática desses esportes no Brasil na internet.  

Tabela 4 Esporte escolhido pelos alunos 

ALUNO ESPORTE ESCOLHIDO 

Augusto Natação 

Julia Futebol 

Ana Atletismo 

Sara Patinação 

Tereza Balé 

Fonte: Autoria Própria 

 Como estávamos em final do horário, a escola estava fechando e 

necessitaríamos sair, pedi aos participantes que realizassem uma busca em 

casa ou em algum outro momento na escola em que estivessem disponíveis. 

Antes de nos despedirmos, perguntei-lhes se poderíamos fazer um grupo no 

Whatsapp para troca de informações e dúvidas. Todos concordaram. 
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6.1.1 ANÁLISE DO PRIMEIRO ENCONTRO  

 No primeiro encontro é possível perceber algumas crenças que os 

alunos têm sobre a utilização da Matemática e seu ensino, abrindo espaço para 

discussão de sua relevância escolar na vida de uma pessoa, e que tipos de 

conhecimentos seriam exigidos para resolver problemas específicos como 

“medir o vento”.  A primeira discussão gera um debate entre os alunos e 

pesquisador concluindo que determinados conhecimentos matemáticos da 

escola seriam utilizados em níveis mais avançados. A outra questão que fica 

em suspenso é a crença de que a Matemática requerida para resolver o 

problema seria muito complicada.  

 Aqui podemos levantar a questão sobre a zona de conforto do 

pesquisador/professor, tendo em vista da sua inexperiência enquanto atuante 

na área de modelagem é a que não ousou mergulhar no desconhecido, que 

seria “medir o vento”. O novo papel docente gera no pesquisador preocupação 

e insegurança pois está inserido em um contexto onde são necessárias 

mudanças. Limita-se ao que conhece. Neste momento o pesquisador não se 

arrisca a trabalhar com desafios, com novas situações, com o imprevisível, com 

o inesperado e com a perda de controle (BORBA e PENTEADO, 2010). 

 Quanto a temas que foram considerados possíveis pelo grupo para 

desenvolver projetos de modelagem, o futebol, mais amplamente esportes, foi 

o escolhido pelos alunos, no qual os conhecimentos matemáticos atribuídos a 

ele e a utilização de medidas, noções de geometria plana e de plano cartesiano 

foram trazidos por eles. 

As primeiras leituras com um olhar matemático que três dentre os cinco 

participantes fizeram a respeito do futebol foram referentes à medida do 

campo, à posição no plano do campo, distância entre jogadores e o gol. Então, 

ao perceber o interesse dos estudantes sobre o tema, questionam sobre a 

possibilidade de realizar um projeto de modelagem com a temática Futebol. 

Porém, ao encontrar resistência por parte de Augusto sobre o tema, e eu 

proponho que tentem cada um realizar um projeto sobre esportes de forma 

geral.  

Após o primeiro encontro já percebíamos que o interesse dos alunos 

está focado no projeto e que pareciam empenhados em participar do segundo 
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encontro, no qual iriam pesquisar as curiosidades e os dados que encontraram 

sobre a prática de esportes no Brasil em cada subtema que escolheram. Nesse 

sentido, pensei em entender o seu posicionamento sobre a importância da 

prática de esportes.  

Percebemos também que no que diz respeito ao papel do professor, 

neste momento pesquisador, foi possível explorar as afirmativas dos alunos 

solicitando exemplos do cotidiano dos alunos para consolidar a partir daí as 

ideias propostas pelos participantes, além disso o pesquisador tenta em todo 

momento incluir alunos na roda de conversa e isso é importante para que todos 

os participantes tragam suas ideias e as compartilhem com o grupo.   

Em qualquer caso, retomamos Skovsmose (2008) quando trata do papel 

do professor em um ambiente de aprendizagem14, que tem por objetivo provocar 

os alunos para que estes investiguem e reflitam sobre suas decisões e ações 

matemáticas. Diante de situações novas e desafiadoras propostas pelo 

professor e seus alunos, a expectativa é a de que o aluno passe a ter uma 

postura investigativa, utilizando de seus conhecimentos prévios em matemática, 

e possibilitando a (re)descoberta de novos contextos de utilização da 

matemática aprendida.  

Por outro lado, observamos uma forte presença do paradigma do 

exercício, expressa pelos comandos faça, calcule dos exercícios da Matemática 

escolar, influenciando na dificuldade encontrada pelos alunos para descrever a 

Matemática cotidiana além das operações básicas, não tendo nenhuma outra 

forma de representar a Matemática como em juros simples, por exemplo, além 

de alegarem que muito do que estudam não apresentam finalidade e que só 

teria valor para estudos posteriores. 

 Nesse primeiro momento observamos que um projeto de modelagem 

nos permite abrir espaço para que os alunos pudessem compartilhar ideias entre 

si a partir de uma proposta dada e tivessem autonomia para tal discussão e 

escolher que tema gostariam de investigar., sendo capazes de fazer uma leitura 

de diversos elementos de um jogo de futebol, assunto que inicialmente foi citado 

como não tendo nenhuma relação com a Matemática.  

 
14 Qualquer modo de organizar as atividades em sala de aula é um ambiente de aprendizagem. 

SKOVSMOSE (2000) 
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6.2 O SEGUNDO ENCONTRO – DISCUTINDO SOBRE O TEMA E 

DELINEANDO PROPOSTAS DE PESQUISA 

 O segundo encontro ocorreu no dia 10 de outubro de 2017 e começou 

com um pouco de atraso, pois os alunos haviam ido tomar banho após o treino. 

Apenas um dos estudantes fez a pesquisa em casa, os outros, não puderam 

fazer. Dessa forma, optei por dar vinte minutos para que eles tivessem tempo 

para pesquisar na internet dados referentes ao tema escolhido. Assim se 

sentiriam mais à vontade para falar.  

Figura 9 alunos pesquisando dados na internet 

 

Fonte: arquivo pessoal 

 Passados os vinte minutos, solicitei aos estudantes que 

compartilhassem com o grupo o que haviam pesquisado, e qual era a 

Matemática que estava “por trás dos esportes”. Por não terem feito a pesquisa 

em casa e tempo fornecido ter sido pouco para busca, acredito que alguns 

deles não conseguiram formular que Matemática poderia estar “por trás dos 

esportes”. Mas de qualquer forma, pedi que compartilhassem com o grupo o 

que tinham descoberto para que pensássemos todos juntos, o que poderíamos 

investigar. 

 Em um primeiro momento, o pesquisador inicia a roda de conversas 

tentando entender as concepções e reflexões que dos estudantes a partir de 

um olhar matemático sobre os esportes. A Tereza, designada pela colega Ana, 

é a primeira a expor os resultados de sua pesquisa. 

Ana: Tereza. 

Tereza: Eu! Eu pesquisei sobre ginástica.  

P: Ginástica. O que você pesquisou sobre ginástica?  

Tereza: Que a gente pula, dá cambalhota e é bom pra saúde.  

Durante a exposição dos alunos, o pesquisador busca evidenciar o seu 

olhar matemático sobre o esporte pesquisado; neste primeiro caso, a ginástica. 
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P: E que Matemática que tem na ginástica? 

Tereza: A dobra do corpo. 

RISOS 

P: Alguém consegue pensar em mais alguma coisa? 

Ana: No cálculo do pulo.  

Tereza: É 

Ana: Do tempo também né.  

P: Mais alguma coisa?  

Tereza: Não, acho que só isso. 

 Tereza e Ana participam da discussão, trazendo perspectivas 

geométricas – formas do corpo, em movimento na ginástica, e numéricas. O 

destaque de Ana poderia resultar em modelos de funções ou em projetos 

interdisciplinares com o professor de física, por exemplo. O pesquisador, 

ansioso em ouvir os demais participantes, deixa passar a oportunidade de 

trazer tais discussões.  

P: Tá, próximo esporte então. 

Ana: Pesquisei que é bem prático pra vida, tudo que você faz, você corre.  

P: E que Matemática tem no atletismo? 

Ana: Que quando se corre você pode perder até 1500 calorias por dia.  

P: Quantas calorias se perde? 

Tereza e Ana: 1500 

Tereza: Vou começar né? 

P: Isso é bastante coisa. E isso é um dado que a gente pode pesquisar. 

 Ana traz o atletismo como um esporte cotidiano. O aspecto de gasto de 

energia e medidas é o olhar matemático que ela escolhe sobre o atletismo em 

particular, que pode ser dirigido, com sentido, para todos os outros. Este 

aspecto desperta o interesse de Tereza para a prática de esportes, em geral.  

 Julia situa a prática esportiva do futebol no contexto mais amplo, dos 

benefícios que ela traz para a saúde do indivíduo. Complementa sua fala, 

antecipando-se ao pesquisador, trazendo aspectos da matemática que ela 

percebe sendo usados. 

Julia: Eu pesquisei futebol, professor. Faz bem pra saúde, bem-estar, evita diabetes, e a 

Matemática eu vi pelos números, de quando começou o futebol e o cálculo, e de corrida, essas 

coisas.  

P: Cálculo você tá falando o que? Tamanho do campo, essas coisas. 

Julia: Isso.  
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P: E consegue pensar em alguma aplicação mais clara?  

Julia: Ahh, não sei professor, de repente, na velocidade dos jogadores em campo.  

P:  Legal, poderia ser algo que você poderia pesquisar... né? 

 A medida do campo e cálculos sobre velocidade de deslocamento dos 

jogadores são as principais formas de interpretar a matemática no futebol 

trazidas por Julia. Aspectos mais qualitativos da prática esportiva também são 

levantados por Julia 

 De modo semelhante, Augusto inicia sua fala destacando os benefícios 

da natação para a saúde. 

P: E você, Augusto? 

Augusto: Eu pesquisei natação, professor.  

P: E o que você pesquisou sobre natação?  

Augusto: Natação é o esporte que mais mexe com o corpo, que define mais o corpo, e ajuda 

com rinite, bronquite, essas coisas, que a natação ajuda.  

P: E qual Matemática que tem na natação? 

 O Augusto é interrompido por Ana e Tereza, não respondendo à minha 

questão sobre aspectos da matemática relacionados à natação. As estudantes, 

em boa parte do tempo, entendem a Matemática como instrumento de medir 

tempo ou espaço. 

P: E qual Matemática que tem na natação? 

Tereza: Tempo 

Ana: Dimensão.  

 Nesse momento Julia chama Sara para falar sobre sua pesquisa. 

Julia: Agora você, Sara. 

Sara: Eu não pesquisei muito não. 

P: Mas o que você pesquisou sobre a patinação? 

Sara: Pesquisei sobre a patinação, que ela veio da Europa, só que veio a primeira guerra 

mundial, aí teve que acabar com tudo, e depois voltaram com a patinação depois da primeira 

guerra mundial, em Paris, eu acho, em alguns campos lá. 

 O tempo e a velocidade e, portanto, o contexto de medida, é novamente 

mencionado como leitura matemática de aspectos do esporte. Minha 

intervenção leva Julia a relacionar o equilíbrio como aspecto importante 

daquele esporte. 

P: E você consegue pensar em alguma Matemática através da patinação? 
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Julia: Tempo 

Tereza: Tudo tem que ter tempo. 

Ana: Velocidade.  

P: Não dá pra correr muito, tem que ter o tempo pra parar, não é? 

Julia: Equilíbrio, professor.  

P: Equilíbrio? Qual a Matemática que se tem no equilíbrio, se a gente for parar pra pensar? 

Ana: Divisão do peso do corpo. Não sei.... 

 Da leitura de Ana do equilíbrio como “divisão do peso pelo corpo” o 

pesquisador sugere o conhecimento geométrico de simetria como uma leitura 

matemática possível de aspectos do esporte. Discute o conceito de equilíbrio 

como distribuição equitativa do peso, possibilitando associações em outros 

esportes. 

P: A gente pode pensar no equilíbrio como uma espécie de simetria. Não é? É que tem o mesmo 

peso pra um lado e pro outro.  

Ana: Isso. 

P: Mesmo peso pra um lado, mesmo peso pro outro. Se você coloca um pouco mais de peso pra 

um lado, você cai, se coloca pro outro, também.  

Tereza: É igual na corda bamba, né? 

P: Exatamente.  

Ana: É igual a bicicleta. 

P: Exatamente.  

Augusto: Tem que tá centralizado.  

 Nesse momento os estudantes começam a expandir suas concepções 

sobre a Matemática para uma ideia mais abstrata, como a ideia de simetria. 

Como fazendo uma síntese do que fora discutido, Augusto consegue se 

expressar pela segunda vez conversa. 

 O segundo momento desta Roda de Conversas pode ser caracterizado 

como momento que resgata reflexões sobre a importância do tema escolhido 

para ser estudado. É introduzido a partir de minha intervenção, que ainda 

busco focar que matemática pode sustentar as práticas esportivas. 

P: Agora que todo mundo já falou um pouco os esportes que cada um pesquisou, eu queria que 

vocês falassem um pouco sobre a importância que vocês acham que tem a prática de esportes 

na vida de uma pessoa.  

Tereza: Eu. Evita muita doença. Ter uma alimentação saudável, e fazer esporte, evita diabetes, 

evita pressão alta, problema no coração, evita várias coisas. E, além disso, você fica fitness né, 

fica magrinho.  
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Os alunos começam a tratar a Matemática no seu aspecto mais 

qualitativo, refletindo e buscando explicações para os resultados encontrados. 

Apresenta-se assim uma matemática que não é absoluta, mas sim misturada a 

uma série de outros fatores que não são inicialmente evidentes. Na primeira 

fala de Tereza, procuro trazer reflexões sobre como a matemática pode ser 

usada para analisar as vantagens de uma prática esportiva. 

P: Em que a Matemática pode ajudar a gente, nessas práticas esportivas?  

Tereza: A entender melhor os esportes, né? 

P: Em que sentido?  

Julia: No sentido matemático, professor. Esporte a gente não vai pensar em Matemática, mas 

se a gente for procurar a gente vai ver que tem Matemática.  

Tereza: Quando a gente fala em esportes, eu penso em bola. Que a maioria dos esportes tem 

bola.  

Ana: Mas isso a gente vai pensar na educação física. A gente não vai pensar na Matemática.  

Um terceiro momento do encontro caracteriza-se por discussão sobre o 

sedentarismo (termo trazido por mim e ainda não utilizada nos encontros, mas 

que não trouxe estranheza no grupo) e prática de esportes na terceira idade. 

P: Vamos olhar os dados sobre o sedentarismo no Brasil. 

Julia: Pessoas de 70 anos que fazem esporte, é pra viver mais, porque esporte dá mais vida, 

sabia? 

Focando o tema sedentarismo como um caso, trago questionamentos 

que podem ser respondidos através de dados que os estudantes trouxeram 

para entender como eles os analisam e qual sua relevância no contexto da 

prática de esportes, e a incidência de maior sedentarismo na terceira idade. 

P: O que vocês observam conforme vai aumentando as idades? 

Ana: Que as pessoas vão ficando mais velhinhas e tem mais chance de desenvolver 

sedentarismo, por que a idade não ajuda né? 

P: Como que a idade não poderia ajudar? 

Ana: Porque tem os ossos, as dores. 

A primeira hipótese para a redução da prática de esportes na terceira 

idade é o cansaço, à medida que envelhecemos. Intervenho buscando mostrar 

que já provavelmente os pais dos estudantes, que ainda não devem estar no 

grupo denominado idoso, já é sedentário. 

P: Tá, vamos olhar assim. Vamos olhar um meio termo. Pessoas entre 25 e 44 anos. Vocês 

acham que são pessoas velhas? 
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ALUNOS: Não. 

P: Os pais de vocês devem ter mais ou menos essa idade né?  

P: Se não é velho, porque que essa galera não faz esporte?  

Tereza: Porque são preguiçosos 

Julia: Se com 15, 16 não fazia, então com 25 ou 30 também não vai fazer.  

Julia: Ou por causa do trabalho, né? 

Tereza: Só faz porque fica doente e precisa fazer, e tem pessoas que ainda assim não fazem. 

P: Tem uma outra situação que pode ocorrer, que a Julia falou, que é por causa do trabalho, 

né? As pessoas podem ficar sem tempo. Tem pessoas que saem muito cedo, chegam muito tarde.  

Tereza: Tipo minha mãe. Sai 6horas e chega as 20hrs.  

 O trabalho, então, passa a ser uma outra hipótese plausível para o 

sedentarismo na faixa etária em discussão. Tento provocar reflexões dos 

estudantes que a primeira vista, podem não levar a conclusões que 

correspondem à realidade. 

P: Pois é, uma possibilidade também, né? Essa pesquisa, também mostrou que pessoas que são 

sedentária, conhecem o risco de uma vida sedentária, a maior parte diz que conhece, porém 

não se esforça pra ter uma prática de exercício. E apenas 12% disseram não gostar de 

atividade física.  

Tereza: Eu gosto. 

 Ressalto outros aspectos interessantes dados pelas relações entre a 

região geográfica e o número de sedentários. 

P: Uma coisa que me chamou atenção foi que, aquele último parágrafo ali, os estados da 

região sudeste do país, são os que mais concentram número de sedentários, com 54,4%, em 

contrapartida, o norte, tem apenas 37,4%. Ou seja, metade da população que vive no sudeste, 

um pouco mais, são sedentárias. 

Augusto e Ana se envolvem na discussão dizendo acreditar que no Rio 

de Janeiro há poucos sedentários, trazendo razões para a hipótese levantada. 

Augusto: Aqui no Rio de Janeiro deve ter pouca pessoa sedentária, né professor? 

P: Não sei. Não tem uma parte específica do Rio, mas a gente pode pesquisar isso. 

Ana: Rio de Janeiro é calor, praia, acho que não.  

 Sintetizo a discussão, trazendo os dados encontrados ao sustentar seus 

argumentos. Enquanto que Tereza e Julia prosseguem com a preocupação, 

individual, com a aparência física 

P: E porque as pessoas deixam de praticar esportes segundo a pesquisa, não tem tempo, por 

conta dos estudos, pelo trabalho, pela família, ou por problemas na prática, falta de resultados, 

e socialização.  

Tereza: Por isso eu não gosto de praticar não, eu espero ficar magra e eu só engordo.  
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P: Como vocês viram, as pessoas deixam de pratica esportes, por que não tem tempo, estão 

estudando, trabalhando, preguiça, falta de motivação, entre outros.  

Julia: Professor, você vê que tá ficando gordo, e você resolve correr toda tarde ou toda manhã, 

durante um mês, será que dá resultado? 

P: Dá.  

Julia: Mas aproximadamente, que resultado? 

P: Então, a gente vai chegar lá, podemos pesquisar sobre isso. 

Tereza: Eu preciso de um resultado de uns 3kg a menos.  

P: A gente pode pesquisar sobre isso. 

 Intervenho de modo a discutir a questão usando matemática. Os 

estudantes começam questionar, mas a partir de suas experiências, tendem a 

acreditar na veracidade dos dados sem questionamentos.  

P: Isso, atrelado ao que ela falou aqui, é... quantas calorias se perde?  

Tereza: 1500. 

Ana: Não, 6500. 

P: Então, a gente pode ver, quanto que você quer perder, quanto que você vai correr. Vai 

correr todo dia? Aí já tem uma Matemática por trás disso aí. 

Julia: Correr na areia que gasta mais 

P: É mais aí não é só isso. Isso tá atrelado ao que, ela falou antes? A uma boa, o que? 

Alimentação.  

 Intervenho chamando a atenção dos alunos para os dados. Os 

estudantes parecem se impressionar com os dados da pesquisa e são 

novamente questionados sobre a veracidade dessa pesquisa. No momento 

seguinte, convido os estudantes a explorarem a matéria de jornal que estavam 

discutindo.  

P: Segundo a pesquisa, a maior razão das pessoas praticarem esportes é pra melhorar a 

qualidade de vida.  

P: Uma outra pesquisa também tá dizendo que ¼ dos brasileiros praticam esportes. O que é 

1/4? 

Tereza: Muito menos da metade.  

P: É, metade da metade.  

 Aproveita a oportunidade para conhecer os significados que os 

estudantes produzem para a fração ¼. Augusto e Ana trabalham com o valor 

50, sem explicar o que querem dizer. Intervenho 

Augusto: 50. 

Ana: 50 é metade. 

P: ó, se a gente pegar 100 pessoas, 25 só fazem.  
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Augusto: Que isso professor, muito pouco. 

Tereza: Dos brasileiros. 

Augusto: Mesmo assim 

 Em números absolutos, ¼ de 100 é percebido como muito pequeno. A 

discussão prossegue, com intenção aparente de comparar o número 

correspondente a 25 em 100 pessoas, no caso da população do Rio de 

Janeiro. 

Tereza: Aqui no Rio tem quantos habitantes? 

Ana: Tem duzentos mil 

P: Não, tem mais.  

Ana: Duzentos milhões 

P: No Brasil inteiro tem duzentos milhões.  

Tereza: Não, mas eu quero saber aqui no Rio 

P: Aqui no Rio deve ter 10... 12. Por aí 

 A discussão se perde, mas emerge como momento em que noções de 

frações, parte e todo, porcentagem, podem ser re-significadas, em situação da 

realidade. 

Tereza: Tem que dividir lá, menos da metade. 

Tereza: Vou tomar uma atitude, vou começar a fazer esporte.  

 Após a discussão, Tereza se incomodar sobre seu ritmo de vida. Depois 

de discutidos casos e situações em que a matemática é utilizada para discutir 

os esportes, questiono que tipos de situações podem ser investigadas a partir 

da matemática. Inicia-se assim o momento de elaboração de proposta para um 

projeto de modelagem. Questiono: 

P: Que tipo de coisa que a gente pode investigar, usando Matemática? 

Ana: Fala de novo, professor. 

P: Que tipos de situações a gente pode pesquisar usando a Matemática, relacionada a 

esportes? 

Tereza: Como assim. 

P: Por exemplo, segundo a pesquisa que a gente viu, metade da população é sedentária. Vocês 

acreditam nisso?  

Ana: Eu acredito.   

Julia: Eu acredito. 

Tereza: Eu acredito que até mais da metade.  

P: E como a gente pode confirmar isso?  

Ana, e Julia: Porcentagem 
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 A discussão anterior tornou possível que os estudantes começassem a 

levantar sugestões que poderiam levar à elaboração de um questionário para 

traçar o perfil da prática de esportes na comunidade escolar. A observação de 

Augusto é redirecionada pelo professor de modo a tornar possível uma 

pesquisa empírica sobre o tema que o grupo estava debatendo.  

Augusto: Acho que comparado com os Estados Unidos, o Brasil não tá ruim não, professor. Lá 

a maioria é obesa. 

P: E se a gente for comparar... por exemplo, imaginem o cenário... Mundo, Brasil, Rio de 

Janeiro, Bangu. Como estaria a saúde, a prática de esportes, aqui dentro da escola.... 

Tereza: Muito mal 

Augusto: Aqui na escola? 

P: É aqui na escola, e aqui na comunidade? 

Augusto: Aqui na escola tá bem.  

Ana: Lá fora também, porque INAUDÍVEL. 

P: E como que a gente pode ver se a prática de esportes tá bem, se as pessoas tão fazendo. 

Julia: Porcentagem, professor. 

A minha intervenção orienta, mas abre espaço para que os alunos 

elaborem um método para desenvolver o projeto. 

Pesquisador: Mas como que a gente vai chegar nisso? 

Ana: Vemos quem pratica esportes, e quem não pratica. 

Tereza: Pela quantidade  

Julia: Com gráfico professor.  

 O olhar matemático para a questão, como possíveis instrumentos para 

usar na modelagem é sugerido por Júlia e Tereza. 

P: Mas como que a gente vai saber quem pratica e quem não pratica?  

Ana: Sobre o sedentarismo deles.  

Tereza: A gente vai pegar as pessoas, e vai perguntar e vai pesquisar sobre aquilo e fazer um 

gráfico. A gente tira um dia, fica no auditório, e reúne cada turno daqui de tarde, e aí a gente 

vê.  

P: Tá, essa parte a gente vê depois. Mas o que vocês iriam fazer? 

Tereza e Julia começam a sugerir a estratégias de análise dos dados 

obtidos através de porcentagens e gráficos 

Tereza: A gente ia perguntar sobre os esportes. 

Ana: Sobre as atividades que elas gostam 

P: Vamos anotar isso? 
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 Do mesmo modo, o pesquisador instiga elaborações específicas sobre o 

desenvolvimento do projeto, apoiando os alunos 

Julia: E a gente ia montar um gráfico com o nome de alguns esportes. 

Tereza: Botar a porcentagem 

Ana: E vê como ficaria 

 Nesse momento, os estudantes começam a elaborar o questionário que 

será aplicado por eles levando em consideração os aspectos que eles 

consideram relevantes para a sua pesquisa e mais importante no caso desse 

projeto, trazendo um olhar matemático explicito e espontâneo sobre o tema. 

P: Coisas que são relevantes pra pesquisa de vocês. Que vocês querem investigar. 

Ana: Qual esporte gosta mais.  

Tereza: O que você faz no seu dia a dia?  

P: Tipo atividade física? 

Tereza: É 

Julia: Qual esporte você menos pratica.  

P: Idade e sexo vocês acham relevante? 

Tereza: Idade 

Ana: Sexo eu acho que não precisa.  

P: A gente viu que tem uma diferença entre pratica de esportes por homens e mulheres. 

Julia: Sexo é relevante.   

Tereza: Qual a consequência que você acha que seria se você não praticar esporte? 

P: Tipo, qual a consequência de não se praticar esportes? 

Tereza: Isso. 

Pesquisador: Pode ser. 

Tereza: Pode. 

Julia: Qual a consequência que você acha... 

Tereza: Por que cada um tem uma opinião diferente 

Em seguida o sugiro a utilização do Índice de Massa Corporal (IMC) e a 

quantidade de vezes que a pessoa pratica esportes por semana. 

P: Outra coisa, vocês conhecem, vocês sabem o que significa IMC? Já ouviram falar? 

Ana: Já ouvi falar 

Tereza: Ouvi falar.  

Ana: Índice... 

P: índice. 

Tereza: Mundial? 
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Ana: Monetário, não? 

P: Não. IMC significa índice de massa corporal. Que serve pra dizer se a pessoa está, no peso, 

abaixo do peso, no peso, acima do peso, ou obesa.  

 Os estudantes concordam em utilizar o índice, introduzindo no projeto 

uma medida que vem sendo utilizada internacionalmente. Relacionada à 

questão de obesidade, é um uso reconhecidamente importante do olhar 

matemático. 

P: Mas olha só, o peso e a altura, são significativos para medir o IMC, talvez a gente possa. 

perguntar pras pessoas. O que vocês acham? 

Ana: Seria legal. 

Tereza: É. 

 Provavelmente incomodado por ter sugerido demais, e com a intenção 

de dar voz aos estudantes, prossigo instigando os alunos a se expressarem. 

P: Mais o que vocês querem investigar? 

P: Uma coisa legal, é perguntar quantas vezes a pessoa pratica por semana, e onde né? 

Tereza: Isso, quantas vezes por semana.  

Julia: Vão mentir.  

Tereza: Não, tem gente que é sincera. 

Ana: Vão dizer uma vez na educação física, por que sou obrigado.  

Tereza: E a gente coloca. 

P: Mais alguma coisa, gente? 

Tereza: Pensa aí, professor, o que mais a gente pode colocar? 

P: Não sei. 

Julia: Tem quantas perguntas?  

P: A gente vai fechar aqui com essas perguntas.  

 Aqui Tereza devolve ao pesquisador a questão sobre o que pesquisar, 

sugerindo esgotamento do que o grupo considera importante investigar. Pelo 

menos, no momento. 

Julia: Professor, quando a gente for fazer, gente pode fazer com aquelas pastas, e a gente 

divide, pra não ficar aquele tumulto.  

Pesquisador: Isso, vai organizar pra ser mais dinâmico, mais rápido.  

Ana: A gente vai pesquisar com as turmas, do menor pro maior 

P: Isso, eu tinha pensado que nem ela falou aqui, pegar 6º, 7º 8º 

Ana: Do mais novo pro... as idades crescendo. 

 Neste momento, estratégias de organização para execução da pesquisa 

são antecipadas e discutidas pelo grupo. Os estudantes sugerem que a análise 
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dos dados seja dividia a partir das idades dos entrevistados. Após as 

anotações os estudantes se preparariam para aplicação do questionário na 

semana seguinte.  

Julia: A gente pode dividir idade. 

Tereza: É, de idade, tipo, de 15 a 18 anos 

Ana: Não, de 10 a... de 11 a 13 uma coisa, de 13 a 15 outra coisa. De 15 a 18 outra coisa.  

P: Isso, de pegar intervalor de 13 a... 

Tereza: É. 

Julia: Tipo de 3 em 3. Tipo de 13 a 16, e de 16 a 19. 

Ana: Não, de 13 a 16 e de 17 a... não pode ter duas vezes 16.  

Encerro o encontro, propondo a redação do questionário em casa. 

P: Beleza então gente, eu vou pedir para que vocês façam esse questionário e me mandem. 

Caso vocês tenham alguma questão pra adicionar, é só mandar no grupo, ok? 

 

6.2.2 ANÁLISE DO SEGUNDO ENCONTRO.  

 Na tentativa de entender as reflexões sobre a matemática dos 

estudantes no campo dos esportes, observamos que muito do que aparece no 

primeiro momento são questões relacionadas ao conceito de medida. Muito do 

que aparece inicialmente está relacionado aos aspectos mais qualitativos da 

matemática como por exemplo a baixa frequência da prática de esportes no 

seu cotidiano escolar e como isso afeta a vida do indivíduo. 

 Em um segundo momento, a partir de uma discussão mais empírica, 

sobre a prática de esportes de um indivíduo a Matemática parece ser trata 

como um conhecimento um conhecimento inquestionável, como destacado 

pela Ideologia da Certeza, tratada por Borba e Skovsmose (2001)  

 Também é possível perceber que embora sem muita propriedade ou 

certeza os estudantes discutem conceitos matemáticos de forma correta, como 

é o caso da ideia de frações e noções de intervalo para análise de dados, 

interseção de conjuntos e por fim porcentagem e gráficos, que seriam as 

formas de representações matemáticas de transcrever o resultado da 

investigação que eles realizariam. 
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 Como referência a Modelagem, incluímos aqui desenvolvimento de um 

processo de questionamento, elaboração de problemas, análise de soluções, 

bem como a validação dos procedimentos adotados e resultados encontrados 

durante as aulas de Matemática; como também inclui o processo de 

problematizar o papel da Matemática na sociedade, levando às escolas o 

debate acerca de questões sociais (ARAÚJO, 2007). 

 A partir de tais reflexões é que aparecerem as primeiras concepções de 

modelagem matemática e os estudantes começam a traçar os seus interesses 

de investigação já que Araújo (2002) compreende modelagem matemática 

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”. (p. 39). 

  Ao adotar, como Barbosa (2004), uma perspectiva crítica sobre o uso da 

Modelagem Matemática na Educação, Araújo propõe como ponto de partida 

para as atividades uma situação real, que tenha relevância política e que faça 

parte do cotidiano dos alunos. A partir de então, os estudantes criariam, por 

meio da coleta, análise e organização de dados coletados, representações em 

que a linguagem matemática possa servir de referência para descrever, 

entender e criticar a realidade. O modelo matemático que foi construído é, na 

verdade, uma dentre várias formas de representar fenômenos, na visão de 

quem investiga a situação. 

 Aqui também observamos a promoção da autonomia dos estudantes 

principalmente quando discutem a elaboração e organização do projeto, 

metodologia que utilizarão e quais serão estratégias para análise do material 

coletado, apoiados pelo pesquisador, que durante o encontro tenta intervir sem 

talhar a liberdade dos alunos no projeto.   

 

6.3 O TERCEIRO ENCONTRO – INDO PARA O CAMPO 

Tendo em vista a construção do questionário proposto pelos alunos, 

propus em conversa com eles, a aplicação dos questionários em três dias, um 
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que seria aplicado na escola e outro em seu entorno, e cada dia algum dos 

alunos participaria, para que todos eles pudessem se ver como protagonistas 

da construção de um conhecimento a ser explorado.  

Por estar tentando construir um ambiente de aprendizagem tendo base o 

diálogo, onde a Ideologia da Certeza e o Paradigma do exercício são 

questionados, concordamos com o pensamento de Araújo (2007) ao afirmar 

que “quando o diálogo é o estilo de comunicação em um ambiente educacional, 

os alunos se assumem como participantes ativos de sua Educação 

(Matemática)”. (p.61). Essa atividade foi organizada para acontecer em três 

dias e não houve gravações neste período; porém acompanhei os estudantes 

durante todo o período da atividade. O registro da pesquisa foi todo feito pelos 

estudantes.   

No primeiro dia marcado para a aplicação dos questionários na escola, 

quatro dos cinco estudantes se apresentaram para a realização da pesquisa. 

Os estudantes não demonstraram nenhum receio e foram muito participativos e 

também não tiveram dificuldades de explicar aos participantes que tiveram 

dúvidas.  Essa atividade foi realizada pelo período aproximado de uma hora, 

com os alunos de turmas de nono ano do período da tarde, e foram 

preenchidos um total de 20 questionários, pois os entrevistados apontaram 

certa resistência para responder questões relacionadas ao seu peso.   

 O segundo dia marcado para aplicação do questionário foi realizado na 

proximidade da escola. Duas alunas compareceram e o critério de seleção, de 

quem elas iriam perguntar, foi apenas feito pelas alunas, sendo o pesquisador 

apenas um supervisor da atividade. As alunas se mostraram ativas, porém 

tiveram dificuldades em alguns momentos em relação as respostas dadas 

pelos entrevistados, então eu intervia e sanava as dúvidas sobre o questionário 

e/ou sua finalidade. Nesse dia, o período de realização da pesquisa foi de 

aproximadamente 1h30, preenchendo um total de 19 questionários. 

 No terceiro dia, propus aos estudantes que fizessem aplicação do 

questionário novamente na escola, aproveitando a ocasião da reunião 

bimestral de responsáveis nessa semana. Três alunas participaram da coleta 

dos dados nesse dia, no período da manhã, e preencheram um total de 17 

questionários neste dia. No período da tarde a coleta de dados, contou com a 
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presença de cinco alunos, que conseguiu completar 29 questionários. Após o 

fim do período de coleta de dados, a turma conseguiu preencher 85 

questionários. 

 Após a coleta de dados, seria necessária utilização dos questionários 

preenchidos pelos alunos para questioná-los de que maneira poderíamos 

organizar tais dados e como a Matemática poderia ser útil para entender os 

resultados obtidos. Teríamos então que propor aos estudantes que sugerir 

formas de organizar os questionários na tentativa de responder as perguntas 

propostas por eles e observar os conceitos Matemáticos que iriam aparecer a 

partir de então, levando em consideração a quantidade e fazendo conexões 

com porcentagens e gráficos temas inicialmente propostos por eles. 

 

6.3.1 ANÁLISE DO TERCEIRO ENCONTRO 

 Nesse momento, os estudantes buscaram respostas para questões 

formuladas, indo para o campo da investigação. Foi o primeiro contato com os 

dados da pesquisa, que futuramente seriam analisados.  

 

6.4 O QUARTO ENCONTRO – A ANÁLISE DOS DADOS    

 O quarto encontro foi realizado no dia 24 de outubro de 2017 e não 

ocorreu no laboratório de informática, como havia sido até o momento, pois o 

mesmo estava sendo utilizado para realização de exames de vista, pelo serviço 

médico da escola.  Com isso, houve um atraso para iniciarmos o projeto, pois 

foi necessário buscarmos um local para nossa conversa. Descobrimos que a 

sala de leitura estava vazia nesse horário. Neste dia o Augusto não estava 

presente.   

 Para iniciar a conversa, perguntei às alunas sobre o processo de 

entrevista na semana anterior. Elas foram categóricas ao dizer que fora difícil, 

pois havia pessoas que não colaboraram ou que tinham dificuldades para 

responder e isso dificultou um pouco a investigação. Questiono se elas acham 

que essa dificuldade é devido a uma eventual má formulação das perguntas no 

questionário. As participantes afirmaram que não.   
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P: Gostaria de agradecer a participação de vocês mais uma vez. Já é o nosso quarto encontro 

né? Passou rápido. 

Tereza: Pois é 

Beatriz: Verdade. 

P: Queria saber o que vocês acharam sobre a semana passada, na coleta de dados.  

Ana: Teve gente que não sabia responder e ficou um pouquinho estranho. Perguntava e a 

pessoa dizia: não sei.  

P: Você acha que esse tipo de resposta, tipo não sei... 

Tereza: Não é válido, professor 

P: Não é válido porque as pessoas não queriam responder ou porque as perguntas estavam mal 

formuladas? 

Sara: Não queriam  

Ana: Não queriam  

Beatriz: as perguntas eram simples, o pessoal que não queria responder mesmo. 

P: e porque será?  

Tereza: vergonha, sei lá 

 Em seguida, pergunto-lhes de que forma pensariam em organizar os 

dados obtidos por elas. Há certa dificuldade em se expressarem nesse 

momento; então, eu pergunto de que forma a Matemática poderia ajudar a 

entender os dados. As participantes então afirmaram que teriam que usar 

porcentagem. Pergunto de que maneira poderíamos usar porcentagem. Assim, 

as alunas começam a conversar entre si e concluem que é preciso passar por 

um processo de contagem. 

P: Bom, agora que a gente já está com os dados que vocês coletaram aí... Como vocês acham 

que a Matemática pode ajudar a entender ou pelo menos a organizar tudo que está escrito aí 

nesses questionários? 

Ana: Ah pela porcentagem né? 

P: E como a gente faz isso? 

Ana: A gente pega todo mundo que respondeu de um modo mais certo e tiraria as pessoas que 

não souberam responder e vemos quem respondeu mais completo. 

P: E como você pretende organizar isso? 

Tereza: Vai ter que olhar um por um. 

Ana: E vai separando em fileiras e depois conta e faz a contagem. 

 Pensaram em separar os questionários por respostas, e foram contando, 

montando uma relação de tópicos de questionários, e calculando as 

porcentagens. Nesse momento precisei intervir, pois as alunas tinham 

dificuldade não apenas no cálculo da porcentagem, mas também na 

interpretação e significado dos conceitos em uso. Após minha intervenção, as 
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alunas, conseguiram finalizar a organização proposta por elas no começo do 

encontro. Durante o processo alguns questionamentos foram feitos, como por 

exemplo, se elas acharam que o número de mulheres que realizava alguma 

prática esportiva era muito baixo. Em seguida discutíamos a razão desses 

dados.   

 O primeiro momento é de revisão e avaliação conjunta do 

desenvolvimento do projeto de modelagem. O pesquisador inicia agradecendo 

e convidando os participantes para uma avaliação conjunta. As alunas 

demonstram um tanto de insatisfação por conta do desinteresse dos 

entrevistados em responder perguntas simples; e consideram inválidas 

respostas de pessoas que respondiam não sei em suas respostas.                                                                           

O pesquisador questiona as razões das participantes ao tomar esta decisão, 

buscando refletir sobre as hipóteses das participantes sobre motivos de 

ocorrência de tais incidentes. 

 Em um segundo momento, dou início ao processo de análise de dados. 

Instigo as alunas a refletirem sobre formas de organizar e analisar os dados 

coletados por ela durante a semana de entrevistas, usando a matemática. Ana 

traz conceito primitivo de porcentagem, calculada através da contagem. Isto 

fica evidenciado no diálogo a seguir.  

 Insisto no questionamento sobre a organização dos dados, no método, 

ou no como fazer, para refinar os procedimentos. Julia então sugere que a 

organização deveria ser realizada por questão do questionário. Há também 

discussão sobre a validade das respostas e como avaliariam as respostas 

consideradas inválidas pelas alunas. Tereza faz proposta de organização ou 

produção dos dados para fazer a análise. A decisão é considerar questão por 

questão. Alunas discutem também qual será o critério de seleção de 

questionários que eles entenderão como válidos. 

P: E como seria essa separação? Vocês têm 10 perguntas, inclusive perguntas com mais de 

uma resposta... Como seria?  

Julia: Então... poderia pegar, por exemplo, essa pergunta, você acha que a prática de 

exercícios é importante? Porque ... olha esse respondeu, sim e porque sim. Isso pra mim não é 

resposta.  

Ana: Esse aqui respondeu, sim e porque faz bem. 

Julia: Isso sim é resposta.  
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Tereza: Eu queria dividir assim, entendeu? Pela porcentagem.  

Tereza: Então deveria ser resposta por resposta.  

 Após a discussão inicial, destacamos o momento de consolidação dos 

procedimentos. Nessa etapa, o pesquisador intervém e traz a modelagem 

matemática como possibilidade. Esse segundo momento, pode ser 

caracterizado pelas reflexões sobre procedimentos e noções matemáticas, que 

emergem como possibilidades abertas pelo projeto de modelagem. 

 As alunas a partir desse momento entendem e propõem que a melhor 

forma de organização dos dados é através de porcentagem e de gráficos. 

Buscam sintetizar, em conjunto, os procedimentos de preparação do material 

para usar a matemática. A noção de porcentagem como procedimento é 

explicitado em conjunto pelas alunas. 

Pesquisador: E como a Matemática vai entrar aí? 

Tereza: Porcentagem 

Beatriz: Porcentagem tá bom, mas gráfico ficaria legal também né? 

Pesquisador: Como vocês acharem melhor... 

Sara: Primeiro a gente separa as idades, depois a gente separa sexo 

Ana: depois pessoas que fazem e não fazem exercícios 

Pesquisador: E agora, como vamos chegar na porcentagem de homens e mulheres que foram 

entrevistados? 

Ana: Não é pegar o número de homens e dividir pelo total de entrevistados?  

Tereza: é isso professor? 

Pesquisador: Isso 

Ana: E depois multiplica por 100 

Pesquisador: Isso aí. Quantas homens foram entrevistadas?  

Beatriz: 41 

Pesquisador: E como vai ficar?  

Tereza: 41 divido por 85 

Sugiro o uso de calculadora para encontrar o valor da porcentagem. A 

aluna Ana se espanta com número decimal na tela da calculadora, como 

resultado. Interpretamos que ela esperava como resultado um número inteiro. 

Isto modifica um cenário em um contexto de resolução de questões usando a 

matemática no paradigma do exercício para um contexto da realidade onde a 

Matemática é utilizada 

P: Pega a calculadora aí e vê quanto dá 
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Ana: Ihh deu número decimal   

P: Era pra dar mesmo. Deu quanto? 

Beatriz: 0,482352... 

 Aqui são enunciados elementos do procedimento para calcular a 

porcentagem, abrindo espaço para discutir seu significado. 

Tereza: Agora multiplica por 100? 

Pesquisador: Isso 

Sara: 48,23 

Pesquisador: % 

Ana: Ahh pra isso que usa o %? 

Pesquisador: Sim. Pra dizer que o valor tá sendo dividido por 100 

Tereza: Entendi  

 Júlia, aparentemente abstraindo o processo de calcular uma 

porcentagem, enuncia o procedimento para o caso das mulheres, por analogia 

com o já desenvolvido para os homens. Embora Ana estivesse ciente do 

processo, não pareceu entender nesse momento a relação entre o número 

decimal e o que ela entendia por porcentagem. Tereza parece entender o 

processo. Já Ana parece se envolver em uma redescoberta dos significados da 

simbologia matemática.  

P: E agora? Para achar o percentual de mulheres  

Julia: A mesma coisa, só que agora é 44 divido por 85 

Ana: 0,517647... 

Tereza: 51,76%  

 As alunas utilizam de métodos conhecidos para representar em 

porcentagem um dado que elas buscavam, a partir do momento que elas 

entendem o seu significado, mesmo tendo sido proposto por eles parece haver 

surpresa no que diz respeito a conceituação de 100% como unidade.     

 As alunas continuam realizando as contas de acordo com cada pergunta 

e acabaram descartando um questionário que estava todo em branco. E ao 

refazerem as contas perceberam que na verdade 47 mulheres e 37 homens 

haviam respondido as perguntas.  

Ana: Professor, a gente pensou numa parada aqui... por exemplo... se a gente quiser separar as 

pessoas que não fazem exercícios com as que fazem, como que a gente poderia saber? 

P: Não entendi... vocês querem saber o que? Quantas mulheres não fazem exercícios tendo 

como ponto de partida o total de pessoas? Ou comparando as mulheres entre si?  
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Sara: Entre as mulheres  

P: Vai ser o mesmo procedimento. Vai ver o quantitativo total de mulheres. 

Tereza: 47 

P:  Desse total, ver quantas fazem e quantas não fazem.  

Tereza: Entendi  

Ana: 47 vai ser o novo 100% 

P: Isso aí, 47 vai ser o novo 100%, ou seja, o total de mulheres a serem analisadas.  

Sara: E qual total de mulheres que não fazem?  

Tereza: 36 

Ana: 36 divido por 47 

Tereza: 0,765957 

Pesquisador: Vai dar quantos porcento?  

Beatriz: 76,59% 

 Um terceiro momento se desenvolve a partir de intervenção do 

pesquisador, que convida os alunos a refletir sobre os dados fazendo 

comparações entre os diversos grupos estudados. 

P: Esse número aqui é muito alto, não acham? Quase oitenta porcento das mulheres 

entrevistadas não fazem exercício. 

Tereza: Acho! Mulheres preguiçosas, né? 

Ana: Agora vamos fazer o percentual de mulheres que fazem 

Aqui as alunas já começam a repensar novas formas de avaliar os dados que possuem 

selecionando grupo específico.  

P: E aí, vão fazer como? 

Sara: Ahh professor: 100 menos 76,59 

P: Isso aí. Mas porque não fazer a divisão?  

Sara: Ahh, se você já tem o total de mulheres que não fazem, o restante faz.  

Tereza: Vai dar 23,41%. Muito menos da metade... a metade da metade.  

P: E agora, vão fazer qual?  

Tereza: Homens que fazem  

P: E qual total de homens que praticam algum esporte?  

Ana: 26 

Tereza: Então vai ficar 26 dividido pra 37. 

Julia: 70,27 

P: E agora pra achar quem não faz? 

Tereza: 100 dividido 70,27 

Ana: Não cara, tá errado. É subtrair o total de homens pelo total que fazem 

Tereza: 100 – 70,27! Agora sim. Bota aí, 29,63. 
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P: Então comparando, quem pratica mais exercícios?  

Julia e Tereza: Os homens.  

P: E isso já era esperado ou vocês ficaram surpresas com isso? 

Julia: Já era esperado.  

Pesquisador: E observem, o número de homens que praticam esportes é 3 vezes maior do que o 

número de mulheres que fazem.  

Tereza: Caramba, chegamos na matemática.   

Sara: A gente sempre teve nela, só não sabia entender.  

P: E agora, que pergunta vocês vão analisar?  

Tereza: A nove (Pergunta que se referia aos benefícios da prática de exercício)  

 Tereza expressa aqui sua opinião sobre a prática de esportes do sexo 

feminino não apresentando nenhuma surpresa no número encontrado.  Embora 

Tereza já estivesse em contato com a Matemática desde o início do encontro, 

ela parece surpresa ao ver nos dados uma relação entre a prática de esportes 

realizadas por homens e por mulheres.  Ana entende que gráficos pode ser 

outra forma de análise de dados, e Sara propõe a realização d um texto para 

discussão dos dados.   

P: Com esses dados aqui no próximo encontro nós vamos discutir o que vamos fazer com isso e 

depois discutir esses resultados. O que vocês acham? 

Ana: Sim, podemos montar gráficos.  

Tereza: É verdade.  

ara: E também poderíamos fazer um texto sobre essa pesquisa.  

Pesquisador: Vamos discutir essa ideia. 

 

6.4.1 ANÁLISE DO QUARTO ENCONTRO  

O quarto encontro podemos observar que se constitui um momento onde 

os participantes transformam respostas em dados matemáticos e também 

discutem o desenvolvimento do projeto de modelagem, cujo objetivo desse 

encontro era a delinear a forma que os dados obtidos seriam analisados pelos 

estudantes.   

Vemos então um ambiente de aprendizagem que emana da Modelagem 

como um ambiente dinâmico, partindo de práticas discursivas que se originam 

nas interações sociais entre aluno-aluno, professor-aluno e aluno-professor 

(BARBOSA, 2007). Estas práticas discursivas contribuem para desenvolver o 

raciocínio crítico através de discussões matemáticas, tendo como objetivo utilizar 
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os objetos discursivos da linguagem matemática para a construção que 

denominamos significativa do conhecimento matemático. 

É através dessa análise que podemos propiciar uma maior aproximação 

da Matemática do cotidiano dos alunos e torná-los capaz de identificá-la e de 

usá-la de forma mais crítica no mundo que os cerca é uma tarefa que pode ser 

possibilitada pela utilização da modelagem matemática, constituindo um 

ambiente de aprendizagem em que os alunos podem construir modelos 

matemáticos com base em interesses e situações vividas. É deste modo que 

entendemos como significativo o conhecimento construído. 

Remetendo-se a pedagogia emancipadora de Paulo Freire, a sala de 

aula é um espaço onde os participantes dialogam com o intuito de estabelecer 

e produzir reflexão e significado sobre os conteúdos. Já o professor estimula os 

alunos a estender e problematizar suas ideias para o contexto social onde 

estão inseridos.  

 Então, o ambiente de aprendizagem da modelagem é propício para o 

processo de internalização do conhecimento matemático, pois esse ambiente 

possibilita que os alunos reflitam e utilizem suas experiências formais e 

informais adquiridas durante todo o processo de ensino e aprendizagem.  

 Retomando D’Ambrósio (1990), o conhecimento matemático é parte 

integrante da sociedade porque é resultado atividade humana. Dessa forma, o 

conhecimento matemático é caracterizado por ter base social, por envolver as 

ideias, práticas e experiências matemáticas, sejam elas formais e informais e 

são inerentes as atividades cotidianas em distintos grupos. Logo, a essência 

social da matemática é determinada pelos significados que são carregados 

pelo contexto sociocultural onde está inserida. 

 Entendemos então, que nessa perspectiva, a Modelagem pôde 

representar um papel muito importante para a construção do conhecimento 

matemático.  Podemos constatar assim que o ambiente de aprendizagem de 

Modelagem que que se constituiu a partir de um problema cotidiano dos 

estudantes desencadeou reflexões matemática sobre conceitos já trabalhos 

anteriormente.  
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Isso significa que as atividades matemáticas desenvolvidas e os 

conceitos aprendidos através do ambiente de aprendizagem da modelagem 

introduzem novos modos de operação intelectual; por exemplo, abstrações e 

generalizações mais amplas acerca da realidade.  

Como consequência, na medida em que os alunos expandem seus 

conhecimentos matemáticos, eles começam a modificar o relacionamento 

cognitivo que dominam ao interagir com o mundo que os cerca. Em síntese, a 

modelagem matemática segundo a abordagem da Educação Matemática 

Crítica, relaciona-se com o desenvolvimento e a formação política dos alunos, 

para que estes possam agir de forma crítica na sociedade na qual eles estão 

inseridos, onde a Matemática se faz presente.  

 Vale comentar que as alunas presentes neste encontro demonstraram 

entendimento sobre os conceitos matemáticos propostos durante a realização 

do encontro e isso contribuiu para a formulação de questões que foram 

surgindo sobre a prática de exercícios realizados pelos entrevistados.  

 Ao final do encontro, com todas as informações quantificadas em forma 

de percentuais anotadas, questionei se haveria outra forma de descrever 

aqueles dados. Os participantes propuseram a elaboração de um texto 

informativo sobre a coleta de dados. Sugeri que o fizéssemos no próximo 

encontro. 

 

6.5 O QUINTO ENCONTRO – ANÁLISE DE DADOS E CONFECÇÃO 

DE TEXTO. 

 Na semana seguinte, no dia 31 de outubro de 2017, estavam presentes 

todos os participantes, realizamos nosso encontro em uma das salas de aula, 

pois novamente a sala de informática estava sendo utilizada para exame de 

vista e como tivemos que esperar para liberar a sala, iniciamos o encontro com 

atraso de quase uma hora. Pedindo as alunas que falassem aos que não 

compareceram no encontro anterior, o que elas fizeram e em seguida iniciei a 

roda de conversa questionando aos estudantes se haveria outra maneira de 

representar tais dados.  
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P: Na última semana, nós discutimos e avaliamos os dados que encontramos durante nossa 

pesquisa de campo. Meninas, vocês gostariam de falar um pouco como foi que fizemos isso?  

Ana: Ah professor, nós pegamos todos os dados e fomos separando por pergunta e fizemos a 

contagem  

Tereza: Nós utilizamos porcentagem para entender melhor a resposta das pessoas e fizemos 

isso separando homens de mulheres, e separando quem faz de quem não faz exercícios.  

P: Vocês descobriram alguma coisa?  

Sara: Que mulheres fazem menos exercícios que homens... 

Tereza: Que os homens praticam mais futebol.  

Ana: Muita coisa.  

P: Bom, parece que a organização dos dados serviu para vocês terem uma visão melhor das 

respostas. Você pensaria em outra forma de organizar os dados encontrados nos questionários, 

Augusto? 

Julia: Ah, mas a gente poderia fazer gráficos, né? 

Augusto: Em gráfico eu acho que ficaria melhor. 

P: E por que? 

Augusto: Porque você vê no gráfico e já entende do que se trata, basta ver o tamanho da barra. 

Tereza: Eu acho que não tem melhor forma de organizar. São formas diferentes. Qual a 

diferença entre o gráfico de barras e o gráfico de pizzas?  

P: São formas diferentes de organizar os dados, mas que apresentam o mesmo propósito que é 

passar uma informação. 

Ana: E uma informação pode acontecer de diferentes formas.  

Sara: Sim.  

 Segundo Augusto, a apresentação gráfica dos dados facilita o 

entendimento, pois é mais visual e independe do conhecimento matemático 

para entender, porque “você vê no gráfico e já entende do que se trata, basta 

ver o tamanho da barra”. A descrição dele gerou um debate sobre que “tipo” de 

matemática era mais “importante”, a algébrica ou a gráfica.  Os alunos 

acabaram chegando ao consenso de que ambas tinham o mesmo valor, e 

poderiam ter diferentes representações de uma mesma situação.  

 Caminhando nesse sentido proponho uma leitura diferenciada dos dados 

encontrados pelos alunos no encontro anterior.  

P: Nós poderíamos nem usar números para isso. No último encontro, Sara sugeriu a realização 

de um texto para descrever a análise dos dados.  

 Em seguida retomo a ideia de Sara do encontro anterior sugerindo uma 

terceira forma de representação a partir de um texto: “Podemos usar esses 
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dados para fazer um pequeno texto informar as pessoas sobre a importância 

da prática esportiva”. Todos gostaram da ideia. 

 Sara: Podemos usar esses dados para fazer um pequeno texto informar as pessoas sobre a 

importância de praticar esportes 

 Após esses momentos os estudantes começaram discutir e a organizar 

as ideias para escreverem um texto para exposição na escola. Como o tempo 

estava curto sugeri que finalizem o texto em casa e entregassem a professora 

de Língua Portuguesa para que ela pudesse avalia-lo. Ao acompanhar a 

produção da narrativa por eles, observamos que o processo de escolha deles 

sobre o que era relevante informar no texto, e percebi que eles tinham 

facilidade em transcrever e discutir criticamente os dados obtidos para o texto. 

Após seu término, solicitei reescrevessem o texto de forma organizada que iria 

solicitar a professora de Língua Portuguesa que fizesse a correção para que 

pudessem expor o texto para que outros alunos pudessem ler. O texto 

intitulado “Uma investigação sobre a prática esportiva em uma escola” foi 

entregue a professora e após sua correção devolvido aos estudantes para 

ajustes. Teve sua versão final, conforme descrita abaixo: 

 Uma análise feita em uma escola que entrevistou 84 pessoas, 
dentre elas alunos professores e responsáveis (nos quais 37 eram 
homens e 47 mulheres) chegou ao seguinte resultado: apenas 23% 
das mulheres fazem esportes enquanto 70% dos homens o praticam.  
 Dentre as mulheres entrevistadas, a maioria não soube 
responder o porquê não pratica esportes. Em contrapartida, os 
homens que praticam esportes, têm preferência pelo futebol.  
 Mais de 70% dos entrevistados têm consciência de que, ao não 
praticar atividades físicas estão sujeitos a obesidade ou ao mal-estar. 
No entanto, ainda há pessoas que desconhecem os malefícios de 
não se praticar esportes.  
 Com base na investigação realizada é possível afirmar que o 
IMC (Índice de Massa Corporal) não é influenciado pela prática de 
exercícios, embora 86% dos entrevistados que praticam esportes 
afirmaram que essa ação auxilia na melhoria da saúde e no próprio 
bem-estar.  
 Evidenciando o baixo número de mulheres que praticam 
esportes é necessário que haja uma conscientização sobre os 
impactos positivos que a prática esportiva apresenta. Só assim 
veremos melhoria na qualidade de vida das pessoas.  

 
 Após a devolutiva da professora, sugeri aos estudantes que tirassem 

cópias e colassem um em cada sala, já que o objetivo inicial desse texto era a 

conscientização dos alunos da escola, especialmente das meninas.  
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6.5.1 ANÁLISE DO QUINTO ENCONTRO 

 Nesse encontro, os alunos puderam discutir e representar a Matemática 

na língua materna, onde discutem e fazem reflexões sobre os resultados 

obtidos, e externaram preocupação propondo conscientização dos demais 

estudantes na escola sobre a prática de exercícios. Também se observa nesse 

momento a autonomia externada pelos estudantes ao escolher realizar a 

transcrição da pesquisa em texto.        

 

6.6 O SEXTO ENCONTRO – CONFECÇÃO DOS GRÁFICOS 

 O encontro seguinte ocorreu no dia 7 de novembro de 2017, dessa vez 

sem nenhum atraso e estavam presentes quatro participantes. Iniciei a 

conversa perguntando aos estudantes o que eles acharam em construir um 

texto a partir de dados que eles mesmos coletaram. Tereza argumentou que foi 

muito legal ver o trabalho “se transformar em palavras” e ainda comentou que 

suas amigas estavam falando sobre o texto: “é engraçado ver elas comentando 

sobre o texto que a gente escreveu” e completou dizendo “é importante essa 

conscientização, as meninas estão muito preguiçosas”. 

P: E aí gente, como foi a reação dos colegas de vocês ao lerem o texto que vocês produziram? 

Augusto: É legal ver eles comentando sobre o texto que a gente escreveu.  

(A professora levou o texto para discussão em sala de aula) 

 Esse primeiro momento, os alunos refletem sobre o quanto a sua 

participação foi crucial para melhorar o entendimento deles sobre a prática de 

exercícios e o qual o impacto negativo que o sedentarismo pode trazer para as 

suas vidas e de seus colegas.  

Tereza: Verdade... ver os números se transformarem em palavras... Eu estava falando com 

minhas amigas o quanto nós somos preguiçosas e marcamos de ir a academia juntas.  

Julia: Eu acho que não praticar nenhum exercício é ruim, a gente pode não sentir nada agora, 

porque tá novo, mas quando ficar mais velho vem as dores...é importante a gente saber disso 

para agir.  

 Tereza e Julia pontuam a necessidade de mudança de postura delas 

mesmas, a partir de dados matemáticos e das reflexões realizadas, e tomam 

uma decisão de iniciar uma vida mais saudável. Estas mesmas alunas 

inicialmente não reconheciam a Matemática como um fator para a tomada de 

decisão. 
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Utilizando a modelagem matemática como recurso podemos dizer que 

ao se aproximar através da Matemática de uma temática pertencente à 

realidade dos alunos e os conceitos matemáticos, contribuímos para uma 

formação dos estudantes como agentes ativos, reflexivos e críticos na 

sociedade.  

Vale destacar que acreditamos ser importante que o aluno tenha 

autonomia para elaborar suas próprias questões, investigando e resolvendo os 

problemas pois é possível proporcionar aos alunos experiências através da 

Matemática nos quais eles desenvolvam e exerçam sua autonomia e crítica 

perante a sociedade através de atividades que possibilitem a reflexão e o 

diálogo.  

P: E agora que vocês já estão bem por dentro do assunto e já conhecem os dados da pesquisa 

de vocês, que tal nós organizarmos os dados em forma de gráfico? 

 Augusto: Pode ser em barra? 

P: Sim, o que vocês acharem melhor... E como vocês fariam? 

 Aqui o pesquisador retoma a ideia de representação dos dados e os 

alunos propõe a confecção de gráficos em barra para a ilustração dos dados 

obtidos. 

Tereza: É simples, a gente supõe que cada quadradinho desse (referindo-se ao espaço de um 

caderno quadriculado) é 5% e cada linha aumenta 5.  

P: E por que não cada quadradinho desse vale 1%, não seria melhor?  

Tereza: Não professor, ia ficar muito grande  

P: Tudo bem. 

 Nesse momento, os alunos já estavam familiarizados com a temática, e 

propus a eles uma nova forma de representação dos dados. A ideia inicial era 

que eles tivessem contato com softwares, porém infelizmente, nesse dia a 

escola estava sem luz e acabamos optamos pela realização manual dessa 

representação. Os alunos optaram pelo gráfico de barras por conta da sua 

confecção ser mais simples. 

Figura 10: aluna realizando a confecção dos gráficos 
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Figura 10 alunos realizando a confecção dos gráficos 

 

 Utilizando os dados obtidos no quarto encontro, os estudantes puderam 

realizar a representação gráfica sem qualquer interferência do pesquisador. 

Cada um dos estudantes confeccionou dois gráficos conforme alguns exemplos 

mostrados nas figuras abaixo:  

Figura 11 gráfico confeccionado pelos alunos representando o IMC dos homens que realizam atividade física 

 

 

Figura 12 gráfico confeccionado pelos alunos representando o percentual de entrevistados 
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Figura 13 gráfico confeccionado pelos alunos representando o percentual de mulheres entrevistadas que 

realizam atividade física 

 

Figura 14 gráfico confeccionado pelos alunos representando o IMC dos homens que não realizam atividade 

física 

 

Após a conclusão do trabalho, sugeri aos estudantes que pensássemos 

em uma forma de expor tudo que fizemos na Feira Pedagógica que seria 

realizada no dia 22 daquele mês. Os estudantes então propuseram a 

realização de maquetes de esportes como estímulo a prática de exercícios e 

também trazer as regras do jogo. Combinamos que faríamos uma maquete de 

futebol para expor na feira pedagógica junto com todo o material produzido 

durante os encontros. 
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6.6.1 ANÁLISE DO SEXTO ENCONTRO 

 A representação dos dados encontrados no quarto encontro para 

gráficos foi construída pelos próprios alunos. Nesse momento os alunos já 

reconheciam os dados da pesquisa, onde escolheram como iriam representar 

tais dados.  

 

6.7 O SÉTIMO ENCONTRO – PREPARANDO PARA FEIRA PEDAGÓGICA  

O nosso sétimo encontro ocorreu no dia 14 de novembro de 2017, na 

sala de informática. Todos os alunos compareceram. Iniciei relembrando o que 

fizemos até aquele momento e a proposta da realização da maquete para 

complementar o material que já tínhamos até ali. Os estudantes já tinham o 

material para realização da maquete para a exposição.  

Nesse dia, estava presente o professor de Educação Física que auxiliou 

os estudantes na confecção da maquete do campo de futebol. Conforme ele ia 

dizendo as medidas oficiais de cada lado, eu questionava os estudantes o 

tamanho que a maquete deveria ter. Os alunos não tiveram dificuldades em 

entender qual era a proposta nesse momento e fizeram a maquete. 

 

Figura 15 confecção das maquetes pelas estudantes 

 

Esse foi o encontro de maior descontração onde os participantes 

puderam brincar, cantar e pintar e também fazer contas. A maquete ficou 

pronta no mesmo dia e ao fim desse encontro sugeri que fizessem em casa 

cartazes para a Feira Pedagógica que aconteceria na semana seguinte. Nesse 

momento, os professores de Língua Portuguesa, Geografia, Matemática e 
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Educação Física incentivavam a elaboração e confecção desse trabalho 

garantindo aos alunos que participassem pontuação extra.  

A semana seguinte ocorreu a Feira Pedagógica, e não houve encontro 

com os estudantes. Observei que os estudantes tinham segurança para falar 

do seu trabalho para colegas e professores.  

Embora não tenha presenciado a confecção dos cartazes, os estudantes 

entraram em contato várias vezes durante aquela semana para mostrar suas 

produções e o resultado final foi produtivo. Ao término da Feira Pedagógica, 

agradeci a participação e empenho deles e os convoquei ao nosso último 

encontro que aconteceria duas semanas depois, pois eles estariam em semana 

de prova.   

 

6.7.1 ANÁLISE DO SÉTIMO ENCONTRO 

 Nessa semana o contato com os estudantes não foi em caráter de roda 

de conversa. Me reuni com eles apenas para auxiliar na construção das 

maquetes. 

  

6.8 O OITAVO ENCONTRO– PERCEPÇÕES DOS ESTUDANTES SOBRE O 

PROJETO 

O último encontro com esses estudantes ocorreu dia 6 de dezembro de 

2017 e, nesse dia, os alunos das duas turmas estavam presentes. Iniciei a 

conversa agradecendo a participação de todos e que esperava que esse 

projeto tenha sido produtivo e significativo para eles. Também estavam 

presentes neste encontro: Caio, Jeferson, Beatriz, Lívia e Eduarda, alunos da 

turma 1903 que abordaram o tema Intolerância religiosa e seguiu os mesmos 

moldes da pesquisa da turma que descreve essa pesquisa.  

P: Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer muito a todos vocês por terem participado 

nesse período de dois meses de muito trabalho. Gostaria que cada um falasse um pouco sobre o 

que o projeto significou para você e quais foram as maiores dificuldades encontradas por vocês 

no caminho.  
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 O pesquisador inicia o último encontro agradecendo a colaboração de 

todos os participantes propondo que se expressem quanto ao significado do 

projeto e as dificuldades encontradas. 

Lívia: Olha professor, inicialmente eu estava achando que iria ser chato, mas foi muito legal. 

Eu gostei de ser ouvida e de estudar matemática dentro de um tema que eu nem imaginava que 

poderia ter.  

P: Que bom... e quais foram as suas dificuldades?  

Lívia: Foi fazer as contas. Eu inicialmente não entendia nada que eles faziam, mas aí eu 

entendi como fazia (operação de porcentagem). 

Ana: Acho que minha maior dificuldade também foi entender as contas, mas depois que eu 

peguei o jeito.... O projeto me ajudou muito a aprender sobre porcentagem e a importância da 

prática de esportes na nossa vida.  

 Ana e Lívia trazem suas percepções de surpresa com o projeto, na qual 

este supera suas expectativas e ela começa a estudar a partir de uma temática 

que não esperava que pudesse conter Matemática, embora reconheçam que 

tiveram suas limitações em realizar as “contas”.  

P: Caio? 

Caio: Pra mim foi meio triste ver o quanto ainda existe intolerância religiosa... Eu comecei a 

me perguntar porque algumas pessoas pensam dessa forma. Eu gostei de projeto porque me 

ajudou com Matemática e também a perder a timidez. Não foi fácil subir no palco.  

Pesquisador: Eles fizeram uma peça de teatro em uma situação hipotética com frases reais que 

eles ouviram durante a pesquisa. Foram frases bastante impactantes.   

Beatriz: Verdade. É preciso conscientizar as pessoas sobre o quanto é importante valorizar a 

religião do outro. Quando você vê que 85% das pessoas tem problemas com a religião afro, 

alguma coisa está errada. 

 Caio traz sua insatisfação com o resultado da análise dos dados, 

embora reconheçam que o projeto o ajudou com a Matemática e com a perda 

da timidez. Beatriz também aborda mesmo aspecto qualitativo a conversa e se 

incomoda com os dados que encontraram durante a pesquisa. Beatriz levanta 

uma preocupação com o meio que está inserida.   

P: E você Jeferson? Como foi o projeto pra você e quais foram suas maiores dificuldades? 

Jeferson: Ahh professor, honestamente? Não tive nenhuma dificuldade, acho que o projeto foi 

bem legal. Eu gostei de ter nossa opinião valorizada, as vezes não temos isso na sala de aula. O 

senhor pegou nossa vontade e fez um projeto. Na sala de aula os professores não fazem isso.  

P: Pô cara, é difícil. Olha éramos seis pessoas, na sala de aula são 35, às vezes 40, não é tão 

simples pro professor fazer algo assim. 

Jeferson: Eu sei, mas mesmo no individual, os professores não trocam uma ideia, sabe?    

Tereza:  O problema é que a gente também não é fácil... na sala de aula nós conversamos. a 

gente perde o interesse porque não gostamos do assunto.  

P: Vocês também conversaram e muito durante o projeto.  
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Tereza: Mas lá nós estávamos porque queríamos estar e nós escolhemos o tema, era diferente.  

P: E qual foi sua maior dificuldade, Tereza?  

Tereza: Um pouco com a Matemática no começo, que estávamos passando para as 

porcentagens. 

Aqui Jeferson e Tereza falam sobre o interesse deles na sala de aula e 

no projeto e levantam uma questão até então não feita por eles: o tema 

escolhido pelos alunos é significativo para eles? 

Pesquisador: E você Augusto?  

Augusto: Eu gostei do projeto, acho que pra mim foi diferente, sabe?  

Pesquisador: Diferente como?  

Augusto: A gente está acostumado a estudar Matemática de uma forma diferente. Sempre pede 

para calcular, efetuar, e no projeto foi diferente. Nós pegamos um tema nada a ver e 

transformamos ele em Matemática 

Pesquisador: Se vocês pudessem ter feito algo diferente no projeto, vocês teriam feito? 

Todos: Não.  

Lívia: Acho que tudo foi como tinha que ser. 

 Augusto traz uma concepção da Matemática diferenciada dos demais. 

Entende a Matemática da sala de aula como uma série de ordens e comandos 

que devem ser efetuadas. E enxergou no projeto uma nova forma de ver a 

Matemática, a partir de um objeto que não tenha nada a ver com Matemática. 

P: Há alguma coisa que vocês vão levar desse experiencia? 

Caio: Sim... a importância de se respeitar a religião dos outros e o quanto isso as afeta.  

Tereza: Que fazer exercícios é importante e que as meninas são mais preguiçosas que as 

outras.  

Ana: Eu acho que ouvir as pessoas é muito importante e respeitar a opinião do outro. 

 Os estudantes de mostraram satisfeitos com os resultados que 

obtiveram e com os conhecimentos que foram adquiridos no processo: “eu 

passei a ver a Matemática nas coisas”, “eu aprendi a fazer porcentagem e 

gráfico”, “a matemática pode ser usada em muitas coisas”, foram algumas das 

frases ditas pelos estudantes nesse último encontro. 

 

6.8.1 SÍNTESE E ANÁLISE DO OITAVO ENCONTRO 

  Os alunos puderam nesse momento conversar com os colegas sobre 

como foi desenvolver o seu projeto, e os alunos da 1901 puderam conhecer o 

projeto da outra turma que abordou Intolerância Religiosa em uma peça de 



 

128 

 

Teatro. A partir de reflexões matemáticas os estudantes atribuíram valor social 

a Matemática ao afirmar que ela mudou sua concepção sobre a vida sedentária 

e sobre a intolerância religiosa no meio em que vivem. Ao dizer que “é preciso 

conscientizar as pessoas sobre a importância de valorizar a religião do outro”, 

Beatriz encara os resultados como uma preocupação social, tais afirmações 

não se sustentaram em resultados numéricos, mas em todo um processo de 

dúvidas e questionamentos que permearam no desenvolvimento de ambos os 

projetos ao longo dos encontros.  

Aqui retomamos Skovsmose (2008), que entende a educação 

matemática como crítica e reflexiva, e que propicia uma geração de pessoas de 

cidadania participativa, possibilitando uma postura crítica em determinadas 

situações nessa nova sociedade.  

 Como já discutimos, a proposta de um ambiente de aprendizagem que 

propõe um cenário para investigação utilizando modelagem sob a perspectiva 

da Modelagem Matemática na ótica da Educação Crítica não se dá através de 

um sistema, visto como tradicional, onde o professor é o único que possui voz. 

Nos ambientes de aprendizagem constituídos nessa pesquisa, incluíram os 

alunos participativos, ativos, que colocaram proposições e refletiram sobre os 

problemas vistos em sala de aula com problemas do seu cotidiano. É desse 

modo que entendemos que a prática desenvolvida está em sintonia com as 

preocupações da educação matemática crítica. 

 A forma a Matemática corrobora para o desenvolvimento da cidadania e 

como é que o indivíduo pode tomar decisões através da matemática estão em 

sintonia com as preocupações da EMC. Sendo a matemática uma influência 

dos nossos ambientes culturais, tecnológicos e políticos. 

 É possível perceber que um ambiente com foco na investigação 

possibilita aos estudantes criticar o método tradicional de ensino, onde eles 

sentem que suas opiniões e interesses não são valorizados, porém ao mesmo 

tempo entendem que as restrições são características que fogem ao interesse 

do professor que possui turmas com números elevados de alunos e que muitas 

das vezes os alunos estão na sala de aula sem nenhum interesse.     
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 A interação entre os alunos é amistosa pois estes já se conhecem fora 

da escola ou estudaram juntos em algum momento e mesmo com a temática 

diferente, ambos os grupos tiveram melhor percepção do contexto social em 

que vivem através da Matemática, e não a partir da face que estão 

acostumados a ver que é a do paradigma do exercício e sim de uma mais 

qualitativa e humana. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O histórico das experiências do pesquisador como aluno e professor e 

seu interesse pelas formas distintas de ensinar Matemática de modo 

significativo resultou na proposta desse projeto de pesquisa, utilizando a 

Modelagem como pano de fundo em uma investigação no mestrado, como 

forma a reconstruir sua preocupação pelo ensino e aprendizagem da 

Matemática. O objetivo foi a análise e exploração das possibilidades e limites 

da utilização da modelagem matemática em sala de aula, desenvolvendo a 

pesquisa para responder a questão 

Que reflexões matemáticas podem emergir em um cenário para investigação a 

ser constituído a partir de um projeto de Modelagem Matemática? 

A metodologia adotada para desenvolvimento da pesquisa, proposta em 

Skovsmose e Borba (2004), a Metodologia da Investigação Crítica, tem por 

base o desenvolvimento de uma pedagogia do conflito e do diálogo, 

pressupondo a finalidade de gerar mudanças no contexto da sala de aula, e de 

abordar questões que ressoam com as da educação matemática crítica. 

Uma vez que a situação atual da sala de aula aproxima-se de um 

ambiente pedagógico tradicional em que um projeto de modelagem na sala de 

aula de matemática não tem espaço, a pesquisa desenvolvida idealizou uma 

situação que se constituísse como um cenário para investigação, que convida 

os participantes a formular questões e a procurar explicações durante o 

desenvolvimento de projetos de modelagem. A situação arranjada foi planejada 

em 9 encontros, no extra turno e o pesquisador esteve também atento `as suas 

contribuições para a formação matemática crítica dos estudantes e para sua 

própria formação como professor e pesquisador.  

Os referenciais desenvolvidos em Skovsmose (2000, 2001, 2008) foram 

a base teórica para a análise das reflexões matemáticas dos alunos 

participantes que emergiram durante a intervenção, foco da pesquisa, 

articuladas a possíveis contribuições e limitações do projeto para a formação 

crítica e política dos estudantes. 

Da análise realizada concluímos que os ambientes de aprendizagem 

constituídos durante o desenvolvimento do projeto propiciaram aos estudantes 
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oportunidades para desenvolvimento de autonomia e para a reflexão sobre 

situações cotidianas relacionadas com a matemática. Reflexões que 

possibilitaram aos estudantes (re) descobrir seus entendimentos sobre a 

própria matemática e sobre o mundo que os cercam.  

O desenvolvimento do projeto de modelagem aproximou os participantes 

de uma realidade que, embora perceptível, não estava explícita, e contribuiu 

para esclarecer seu entendimento sobre a problemática que foi investigada, 

contribuindo para que eles levantassem questões e preocupações mais 

globais, extrapolando a matemática proposta para responder os problemas 

Inicialmente o aspecto qualitativo da investigação parecia incomodar os 

estudantes que entendiam a matemática sob a perspectiva do paradigma do 

exercício e da ideologia da certeza. À medida em que a pesquisa vai 

avançando, os estudantes vão adquirindo mais confiança em propor 

procedimentos, passando a utilizar a matemática com mais clareza não só na 

representação e linguagem, mas também para tomar decisões. 

Nossa intenção inicial era de investigar que reflexões matemáticas que 

podem emergir em um ambiente de modelagem matemática que se constitui 

como cenário para investigação. Afirmamos a partir dos resultados, que as 

discussões sobre a Matemática e  também sobre a modelagem matemática e 

também as atividades realizadas desencadearam reflexões sobre o 

conhecimento matemático, entendida aqui de modo amplo como incluindo sua 

importância, sua relação com o cotidiano e seu uso, ao mesmo tempo que 

contribuíram para a formação crítica e política dos estudantes.  

 Quando perguntados sobre a importância da matemática em seu 

cotidiano, as reflexões iniciais não são de cunho qualitativo nem preditivo, pois 

os estudantes tem a percepção de que ela é um instrumento utilizado somente 

para operações básicas e para medir, em problemas estáticos no tempo e no 

espaço.  Porém, as reflexões que emergem durante o desenvolvimento do 

projeto foram sobretudo mais abrangentes do que restritas unicamente `a 

matemática, emergindo também considerações sobre o seu ensino na escola.  

 No primeiro encontro, por exemplo, os estudantes afirmam que a 

Matemática é importante sem, no entanto, justificar onde e por quê. Porém 

alguns deles entendem como desnecessário aprender muitos dentre os 
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conceitos propostos para serem estudados na matemática escolar. Já outros 

estudantes projetam o seu uso em carreiras futuras, como no caso específico 

das equações do segundo grau que fora citado como um conteúdo 

desnecessário, em disciplinas de um curso de engenharia.  

 Durante o encontro, reflexões sobre a modelagem matemática fazem 

emergir o olhar matemático para situações como “medir o vento”, que 

inicialmente não seriam identificadas como questões da matemática escolar, o 

que leva os estudantes a ultrapassar assim as fronteiras das suas concepções 

sobre a matemática da escola para além do seu uso cotidiano imediato e das 

as quatro operações.     

 Vale destacar que os participantes inicialmente declaram não entender a 

Matemática como uma ferramenta para tomada de decisões, e não citam 

questões cotidianas como por exemplo, a avaliação de preços em compras nos 

supermercados, ou juros.  

As primeiras concepções de modelagem matemática que surgem nos 

encontros também tiveram como referência as experiencias dos estudantes 

com o conceito de modelagem. Estes foram evocando as ideias que elas 

relacionavam a este nome e relação da Matemática despertou duas 

concepções: a primeira a matemática dentro de uma situação a ser estudada e 

a segunda o uso da matemática para o desenvolvimento de tal problema.  

Retomando Freire (1987) observamos a importância do diálogo, que 

possibilita a reflexão para a partir daí desenvolver a investigação e propor a 

ação. Partindo da experiência dos estudantes, que nós construímos em torno 

de uma temática inserida em preocupação adequada `a realidade dos alunos, 

os participantes puderam, através da modelagem matemática, pensar, 

incorporar, transformar e desenvolver novos conhecimentos. 

Educar matematicamente atravessa o modo de pensar sobre contextos 

sociais e políticos em que ela está presente. Através da modelagem, os 

estudantes foram capazes de pensar e relacionar os problemas nos dados 

apresentados com problemas do seu cotidiano, e também mudanças de 

postura como é o caso falta da prática de esportes e dos prejuízos causados a 

saúde. (Barbosa e Araújo, 2007) 
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Referente a aspectos da educação crítica dos estudantes, destacamos o 

desenvolvimento da autonomia e reflexão dos participantes dos ambientes de 

aprendizagem constituídos, possibilitando uma conscientização a respeito de 

entendimentos sobre a matemática que transcendem o próprio conhecimento 

matemático como objeto de estudo. Por exemplo, nos momentos de transição 

da situação-problema para os conceitos matemáticos, durante o quarto 

encontro, parte dos alunos uma proposta de organização e método para 

realização da tarefa. Assumo o papel de mediador. 

É possível perceber o desenvolvimento do olhar matemático dos 

participantes através de questões não relacionadas a ela; como por exemplo, 

quando os estudantes descrevem conceitos matemáticos presentes nos 

esportes. Iniciam a partir de então uma análise mais qualitativa e abrangente. 

Um exemplo disso, é o questionamento do resultado absoluto de dados 

matemáticos, provocado por intervenção do pesquisador, buscando razões que 

os justifiquem; como por exemplo, a pouca prática esportiva de pessoas com 

idade mais avançada, justificada pelos alunos pela falta de tempo por conta de 

atividades laborais. Também foram citadas outras questões, tais como 

geopolíticas, no que diz respeito ao favorecimento da prática de esporte 

decorrente de residir em uma localização específica, como as cidades na orla 

marítima.  

Assim, as reflexões sobre os resultados matemáticos obtidos se 

articulam ao entendimento de que um fenômeno não se reduz a uma 

abordagem puramente matemática do fato. Ou seja, acreditamos que o projeto 

possibilitou incluir parte de uma formação matemática que contempla 

discussão que vai além da matemática. Educar matematicamente perpassa o 

modo de pensar sobre contextos sociais e políticos em que ela está presente 

(Skovsmose, 2008). Através da modelagem, os estudantes foram capazes de 

pensar e relacionar os problemas nos dados apresentados com problemas do 

seu cotidiano, promovendo também mudanças de postura, como é o caso falta 

da prática de esportes e dos prejuízos causados a saúde.  

Nos momentos de transição da situação-problema para os conceitos 

matemáticos, mais especificamente nos encontros 2 e 4, podemos perceber 

que parte dos alunos uma proposta de organização do método para realização 
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da tarefa. O pesquisador assume o papel de mediador, intervindo quando 

necessário, sem impor métodos ou enunciar procedimentos. Há um 

estranhamento por parte de alguns participantes quanto ao aparecimento dos 

números decimais como resultado, durante o desenvolvimento do método. 

Interpretamos que a expectativa, como acontece em geral no paradigma do 

exercício, fosse por números inteiros como resposta. Além disto, como 

possibilidade para a formação matemática dos participantes, vale comentar a 

emergência de vários momentos abrindo espaço para explicar e discutir o 

conceito que está sendo utilizado – a porcentagem. Nos questionamos, no 

entanto, se, e o quanto, o fato de investir em tais reflexões nesses momentos 

poderia alterar o fluxo da tarefa proposta, uma vez que interessava ali não o 

objeto matemático porcentagem mas o uso do conceito como instrumento para 

resolver um problema proposto no projeto de modelagem.  

Em outros momentos, podemos observar o surgimento de múltiplas 

representações dos conceitos e resultados encontrados pelos estudantes. 

Texto, gráficos e maquete foram todos confeccionados e propostos pelos 

próprios estudantes como modos de representar e comunicar os resultados 

obtidos. Vale ressaltar a possibilidade aberta para (e pelos) estudantes ao se 

apropriarem e discutirem tais resultados em contextos diversos e distintos.    

Nesses momentos, percebemos os estudantes como indivíduos que 

propõe ações para desenvolvimento, organização e realização de detalhes 

importantes no projeto, ou seja, como agentes ativos que participam da sua 

formação (Skovsmose, 2008). Acreditamos, portanto, que ao propor um cenário 

para investigação nos moldes da educação matemática crítica, o estudante 

pode, através da autonomia possível de ser desenvolvida, melhorar seu 

entendimento em matemática.  

Além das reflexões sobre a matemática, vale destacar que a 

identificação dos problemas cotidianos vivenciados pelos alunos e a sugestão de 

soluções para tais foi um fator motivador e também desafiador para o bom 

andamento do projeto. Além disto, a postura do professor-pesquisador também 

foi importante nesse processo, tendo em vista que ele mediava os diálogo, 

intervindo em diversos momentos, buscava incluir todos nas discussões e 
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decisões realizadas pelo grupo, ao mesmo tempo que deu plena liberdade aos 

estudantes para fazer escolhas e assumir posições. 

Observamos também que através da matemática, emergiram reflexões 

que possibilitaram aos estudantes realizar discussões que objetivavam a 

transformação social a partir de um problema identificado por eles, como é o 

caso da prática esportiva ou intolerância religiosa, mencionados no último 

encontro com os estudantes.  

 Nesse sentido, entendemos que o projeto de modelagem desenvolvido 

contribuiu com reflexões que permitiram aos estudantes explicitar e  o seu 

senso de criticidade e (re)fazer reflexões mais profundas acerca dos temas 

propostos que envolviam o seu próprio cotidiano, incluindo também o 

conhecimento matemático. 

 Entendemos que é importante dar voz aos alunos, que estes participem 

do seu processo de formação de alguma maneira, mas entendemos também 

que isso só seria possível em um ambiente onde o professor estivesse 

motivado a realizar tal trabalho e que tivesse condições de trabalho que 

propiciassem o desenvolvimento de projetos dessa natureza, o que na maioria 

das vezes não ocorre.  

 Outros aspectos que emergem na pesquisa que consideramos 

importantes estão relacionados aos limites que foram encontrados no 

desenvolvimento da pesquisa, dentre os quais vale destacar a zona de conforto 

vivenciada pelo pesquisador no desenvolvimento da pesquisa, ao reconhecer 

suas limitações enquanto pesquisador na busca de temáticas viáveis para 

trabalhar com os estudantes. É encontrado também a não utilização de 

softwares educacionais devido a problemas estruturais encontrados, contudo 

não acreditamos que esse fato tenha influenciado negativamente no 

desenvolvimento do projeto.    

 Entendemos que esta investigação traz contribuições para o campo de 

pesquisa em educação matemática uma vez que, na literatura consultada, 

observamos não existir investigações focando as reflexões sobre a matemática 

que podem emergir em um projeto de modelagem. Os autores consultados 

focam sua discussão nos benefícios abertos para o estudante e para a sala de 
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aula de matemática pela utilização da modelagem e focam a construção do 

projeto. Nesta pesquisa, desenvolvemos o projeto em conjunto com os 

estudantes e analisamos suas reflexões sob a ótica da educação matemática 

crítica, com intuito de aproximar nosso entendimento sobre o que os 

estudantes entendem por matemática, utilizando como recurso um projeto de 

modelagem.  

Mudanças nos ambientes de aprendizagem como as descritas outorgam 

a professores e alunos uma redefinição de seu papel na sala de aula e no 

processo de ensino, porque o professor deixa de ser o centro do processo de 

ensino e aprendizagem, do planejamento, das decisões, das responsabilidades 

e o aluno, compartilhando do processo, deixa de ser um receptor passivo das 

decisões do professor.  

 No que diz respeito ao pesquisador, esta pesquisa ampliou sua 

compreensão sobre a temática e atendimento das expectativas e objetivos 

propostos através da metodologia utilizada. Mesmo com as dificuldades 

encontradas no decorrer do projeto, o pesquisador avalia como satisfatórios os 

resultados obtidos nesta pesquisa e mantém interesse em continuar 

pesquisando na área, pois acredita que diferentes métodos de ensino de 

matemática são fomentos para o aspecto  formador não é só do o aluno, mas 

também do professor; e neste caso, também do pesquisador.  

Concluímos, portanto, que os ambientes de aprendizagem possibilitam 

aos estudantes uma autonomia para a reflexão sobre situações cotidianas 

relacionadas com a matemática, e os permitem (re)descobrir seus próprios 

entendimentos sobre a matemática e o mundo que os cercam. 

Por fim, deixamos alguns questionamentos e possíveis desdobramentos 

para futuras pesquisas: 

- Qual seria o impacto de uma sequência de projetos de modelagem no 

entendimento dos estudantes sob a Matemática? 

-  Como vão se alterando as situações imaginada, real e arranjada entre 

os projetos de Modelagem? 

- Há modificações das situações atual, imaginada e arranjada ao 

considerar cada encontro como unidade de avaliação da pesquisa?  
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- Quais são os impactos de um Projeto de Modelagem Matemática no 

cotidiano do estudante? 

 - Há alguma diferença entre projetos de modelagem Matemática sob a 

perspectiva da EMC onde os problemas são construídos pelos estudantes 

manualmente e aqueles construídos com softwares? 
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ANEXOS 
ANEXO 1- TERMO DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO 

 



 

143 

 

ANEXO 2– TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

Programa de Pós-graduação em Ensino da Matemática 

Instituto de Matemática 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Caro responsável,   

O aluno está sendo convidado (a) para participar da pesquisa “A MODELAGEM 

MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO COMO RECURSO NA FORMAÇÃO CRÍTICA DOS ALUNOS 

NO ENSINO FUNDAMENTAL: UM ESTUDO DE CASO”. Após receber a autorização do seu 

responsável e eu, André Luiz Rocha, professor de Matemática dessa instituição, convido os 

alunos dessa turma a fazer parte da pesquisa. Sua participação não será obrigatória, e 

consistirá em frequentar os seis encontros, um por semana, no contra turno, participando das 

atividades propostas. Posteriormente, você poderá ser convidado para participar em 

entrevistas sobre os encontros realizados, convite que, como antes, você tem total liberdade 

em aceitar ou não. As observações feitas nos encontros serão registradas por meio de suas 

anotações, caderno de campo, áudio e entrevistas, para esclarecimentos sobre respostas às 

atividades realizadas. O objetivo desse estudo é: Que reflexões críticas sobre a Matemática 

podem emergir em uma intervenção de Modelagem Matemática proposta para constituir-se 

como cenários para Investigação? Os resultados desta pesquisa referem-se, principalmente, às 

análises das respostas ao questionário e da discussão sobre alguns aspectos levantados nas 

entrevistas, incluindo reflexões sobre as eventuais intervenções do professor-pesquisador. A 

pesquisa se justifica pelo alto índice de reprovação em Matemática tendo em vista a dificuldade 

e abstração e visualização dos conceitos que são apresentados nesta disciplina. Tenho a 

expectativa de tornar útil esse estudo, promovendo uma reflexão sobre o processo de ensino-

aprendizagem de Matemática. As informações dessa investigação, além de serem usadas 

apenas na pesquisa em questão, serão confidenciais e asseguramos o sigilo sobre sua 

participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação, pois os 

participantes podem optar por serem identificados por nomes fictícios no trabalho final. Você 

receberá uma cópia desse termo onde consta o endereço eletrônico do pesquisador, podendo 

tirar suas dúvidas em relação ao projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

Responsável  _______________________________________________ 

Mestrando André Luiz Rocha - E-mail: andrerocha@live.dk 

_______________________________________________  

 

mailto:andrerocha@live.dk
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ANEXO 3 - TERMO DE ASSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do Projeto: A MODELAGEM MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO COMO RECURSO NA 
FORMAÇÃO CRÍTICA DOS ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL: UM ESTUDO DE CASO 

Investigador: ANDRÉ ROCHA 

Local da Pesquisa: ESCOLA MUNICIPAL RUBEN BERTA 

Endereço: RUA DO MAGISTRADO, S/N - BANGU, RIO DE JANEIRO 

O que significa assentimento?  

O assentimento significa que você concorda em fazer parte de um grupo de adolescentes, da 
sua faixa de idade, para participar de uma pesquisa. Serão respeitados seus direitos e você 
receberá todas as informações por mais simples que possam parecer. Pode ser que este 
documento denominado TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO contenha 
palavras que você não entenda. Por favor, peça ao responsável pela pesquisa ou à equipe do 
estudo para explicar qualquer palavra ou informação que você não entenda claramente. 

Informação ao sujeito da pesquisa:  

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa, com o objetivo de entender as 
reflexões matemáticas que surgem ao longo de uma atividade de Modelagem nas aulas de 
Matemática. A pesquisa conta com sua participação de forma voluntária, tentando trazer uma 
abordagem diferente das aulas onde o professor usa quadro e giz. Nela, os alunos que irão 
participar serão também investigadores, e buscarão através de um tema escolhido por eles, um 
modelo matemático. Esperamos que ao longo da pesquisa, você possa entender para que 
servem alguns conceitos matemáticos que são vistos na escola aplicados a problemas 
cotidianos. 

Garantimos o sigilo e a não identificação dos participantes, alterando os nomes, e utilizando 
tarjas no rosto, no caso de fotos e vídeos. Todo o material será descartado após a utilização e 
análise dos dados referentes a eles.   Você participará de forma voluntária, podendo deixar de 
participar a qualquer momento durante a pesquisa.  Caso você aceite participar, a pesquisa 
envolverá de 6 a 8 encontros que ocorrerão nos meses de outubro e novembro, uma ou duas 
vezes por semana, no turno da tarde. Nos encontros, discutiremos temas relevantes do seu 
interesse, buscaremos por recursos e dados que nos ajudem a entender esses temas 
Matematicamente.   Sua participação é voluntária e que caso você opte por não participar, não 
terá nenhum prejuízo ou represálias. 

Contato para dúvidas: 
Se você ou os responsáveis por você tiver(em) dúvidas com relação ao estudo, direitos do 
participante, relacionados ao estudo, você deve contatar o Investigador do estudo André Rocha 
e celular (21) 994037327.  

 
DECLARAÇÃO DE ASSENTIMENTO DO SUJEITO DA PESQUISA:  

 
Eu li e discuti com o investigador responsável pelo presente estudo os detalhes descritos neste 
documento. Entendo que eu sou livre para aceitar ou recusar, e que posso interromper a minha 
participação a qualquer momento sem dar uma razão. Eu concordo que os dados coletados 
para o estudo sejam usados para o propósito acima descrito.  Eu entendi a informação 
apresentada neste TERMO DE ASSENTIMENTO. Eu tive a oportunidade para fazer perguntas 
e todas as minhas perguntas foram respondidas.  Eu receberei uma cópia assinada e datada 
deste Documento DE ASSENTIMENTO INFORMADO.    
___________________________________________________________________________ 
NOME DO ADOLESCENTE   ASSINATURA DATA 
___________________________________________________________________________ 
NOME DO INVESTIGADOR  ASSINATURA DATA 
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ANEXO 4 QUESTIONÁRIO PERFIL DO PARTICIPANTE 

Questionário Perfil do Participante 

Nome ____________________________________________ Turma_______ 

Idade________ 

Nasceu no Rio? ( ) SIM ( ) Não  

Escolaridade dos pais: 

 

Profissão dos pais: 

 

Mora com: 

Trajetória Acadêmica: 

 

Onde você espera estudar no Ensino Médio?  

 

Quais as suas aspirações para o futuro? 

 

Como você descreve sua relação com a Matemática? Por quê? 

 
 
 
O que você entende por Matemática?  
 

 
 
Qual a importância da Matemática para a nossa sociedade?  
 

 

Por que você optou por fazer parte do projeto?  
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ANEXO 5 – RESULTADOS ENCONTRADOS NO GOOGLE ACADÊMICO 

 

Neste Anexo apresentamos os 115 resultados que encontramos na base de 

dados Google Acadêmico dos quais obtivemos as pesquisas utilizadas na 

Revisão da literatura desta dissertação. 

A maneira como obtivemos esses resultados foi a seguinte: 

Em primeiro lugar acessamos o Google Acadêmico 

(https://scholar.google.com.br/) e na ferramenta de busca foi digitado: 

“Modelagem Matemática” ou “Cenários Para Investigação” ou “Educação 

Matemática Crítica”, sendo que o período de tempo fixado foi entre os anos de 

2010 e 2017. 

A seguir estão os resultados obtidos com a busca efetuada 

 

A modelagem matemática crítica nos cursos de formação de professores 

de Matemática. 

M Rosa, FS Reis, DC Orey - 2012 - repositorio.ufop.br 

... Assim, entendemos que a perspectiva da modelagem matemática crítica 

pode ser entendida 

como uma: ... por meio da matemática, de um problema não matemático da 

realidade, ou de uma ... 

em grupo, de tal forma que as questões 

da Educação Matemática Crítica embasem o ... 

 [PDF] As discussões entre formador e professores no planejamento do 

ambiente de modelagem matemática 

LA da Silva, AMP de Oliveira - 2013 - researchgate.net 

... Diante dessas justificativas, podemos considerar os espaços de formação 

como um meio de 

propiciar aos professores experiências de implementação 

da modelagem matemática e, dessa 

maneira, contribuir para a naturalização de suas inseguranças, tensões 

e/ou dilemas. ... 

 [PDF] Ole Skovsmose e sua Educação Matemática Crítica 

http://repositorio.ufop.br/handle/123456789/3801
http://repositorio.ufop.br/handle/123456789/3801
https://scholar.google.com.br/citations?user=gaIXvpgAAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra
https://scholar.google.com.br/citations?user=9is5zYsAAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra
https://www.researchgate.net/profile/Andreia_Oliveira13/publication/311258048_As_discussoes_entre_formador_e_professores_no_planejamento_do_ambiente_de_modelagem_matematica_The_discussions_between_teacher_educator_and_teachers_in_planning_a_mathematical_modelling_environment/links/58402aee08ae61f75dced9d6.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Andreia_Oliveira13/publication/311258048_As_discussoes_entre_formador_e_professores_no_planejamento_do_ambiente_de_modelagem_matematica_The_discussions_between_teacher_educator_and_teachers_in_planning_a_mathematical_modelling_environment/links/58402aee08ae61f75dced9d6.pdf
https://scholar.google.com.br/citations?user=51WNOG8AAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra
http://www.fecilcam.br/revista/index.php/rpem/article/view/860/pdf_74
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A Jersi Ceolim, W Hermann - Revista Paranaense de Educação …, 2015 - 

fecilcam.br 

... poderosas. Para uma Educação Matemática Crítica, torna-se importante 

abordar a 

modelagem também como um exercício, legítimo ou não, do poder. Ilustrar a 

complexidade 

dos problemas associados à Modelagem Matemática é uma das ... 

[PDF] A Modelagem Matemática no ensino de Estatística pela perspectiva 

da Educação Matemática Crítica 

LO Sampaio, MLL WODEWODZKI - ENCONTRO BRASILEIRO DE …, 2010 - 

rc.unesp.br 

... participação, supõe uma forma de ação planejada de caráter social, 

educacional, técnico ou ... JACOBINI, O e WODEWOTZKI, ML. Uma Reflexão 

sobre a Modelagem Matemática no Contexto 

da Educação Matemática Crítica. ... SKOVSMOSE, 

O. Cenários para Investigação. ... 

Educação matemática crítica: propostas de atividades de acadêmicos de 

licenciatura em matemática 

CT de Miranda, G dos Santos Júnior… - Educere-Revista da …, 2014 - 

revistas.unipar.br 

... entender qual a con- cepção que os futuros professores têm da Matemática 

Crítica no contexto 

do ensino e ainda investigar se esses profissionais, de fato, produziriam uma 

aula ou atividade 

de maneira que estivesse inserida na perspectiva 

da Educação Matemática Crítica. ... 

Propondo práticas e desafiando certezas: um estudo em turma do 

PROEJA numa perspectiva de educação matemática crítica 

EEL Ramos - 2011 - repositorio.ufsc.br 

... por eles; o terceiro momento consistiu na construção 

de cenários para investigação, a partir ... de 

http://www.rc.unesp.br/igce/pgem/gpee/files/congressos/sampaio_wodewotzki_xivebrapem_2010.pdf
http://www.rc.unesp.br/igce/pgem/gpee/files/congressos/sampaio_wodewotzki_xivebrapem_2010.pdf
http://revistas.unipar.br/index.php/educere/article/view/4530
http://revistas.unipar.br/index.php/educere/article/view/4530
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/95922
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/95922
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utilizar gráficos e tabelas para representar os dados e/ou informações 

buscados e ... elementos 

que são essenciais para a construção de 

uma Educação Matemática Crítica em turmas ... 

 [PDF] Ambiente de trabalho e Modelagem Matemática 

DHL Ferreira, OR Jacobini - Anais da VI Conferência sobre Modelagem …, 

2010 - rc.unesp.br 

... cenários para investigação propostos por Skovsmose (2008). ... 2008. 

FIORENTINI, D. Pesquisar 

práticas colaborativas ou pesquisar colaborativamente? ... JACOBINI, OR 

A modelagem matemática 

em sua dimensão crítica: novos caminhos para conscientização e ação 

políticas. ... 

Modelagem Matemática e Ambiente de Trabalho: uma combinação 

pedagógica voltada para a aprendizagem 

DHL Ferreira, OR Jacobini - … de Ensino de …, 2010 - 

revistapos.cruzeirodosul.edu.br 

... Vemos similaridades entre tal ambiente e 

os cenários para investigação propostos por Skovsmose ... 

da associação entre conteúdos curriculares e aplicação 

da modelagem matemática em situações ... 

quando essas situações relacionam-se com suas atuais ou futuras 

atividades ... 

Geometria nos anos iniciais: uma proposta de formação de professores 

em cenários para investigação 

LL Rabaiolli - 2014 - univates.br 

... 23 2.2 Cenários para investigação..... 34 ... matemático do aluno, o 

interesse pela 

resolução de problemas ou desafios e o gosto ... ano do Ensino Médio, tendo 

como foco a Modelagem Matemática. Envolvi-me muito ... 

http://www.rc.unesp.br/igce/pgem/gpee/files/congressos/ferreira_jacobini_cnmem_2009.pdf
http://revistapos.cruzeirodosul.edu.br/index.php/rencima/article/view/2
http://revistapos.cruzeirodosul.edu.br/index.php/rencima/article/view/2
http://www.univates.br/bdu/handle/10737/340
http://www.univates.br/bdu/handle/10737/340
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O ensino de estatística por meio de uma atividade de modelagem 

Matemática 

HM Fietz - 2011 - lume.ufrgs.br 

... Fazer uma crítica da matemática como parte da educação matemática é um 

interesse da 

educação matemática crítica. ... na Modelagem Matemática? ... convite. Por 

isto, se certo cenário pode dar suporte a uma abordagem de 

investigação ou não é ... 

Aplicações no ensino e aprendizagem do cálculo diferencial e integral através 

de experimentos envolvendo temperaturas/Teaching and learning applications 

of … 

DHL Ferreira, JC Penereiro - Acta Scientiae, 2012 - periodicos.ulbra.br 

... para rever os resultados obtidos que se alinham 

aos cenários para investigação propostos por ...professor, a concretização 

dessa associação muitas vezes é prejudicada ou nem mesmo ... 

conteúdos de CDI com dados reais, como pressupõe 

a Modelagem Matemática, para que ...  

 [PDF] REFLEXÕES SOBRE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA CRÍTICA NA OBRA 

DE OLE SKOVSMOSE 

AF do Nascimento Torres - editorarealize.com.br 

... onde nos convida à reflexão 

em educação matemática crítica. Cenários para investigação são ... 

(IC). Não podemos culpar os professores, ou apenas a eles, o fato de a 

matemática estar quase 

que ... variáveis não possíveis de se adequarem à modelagem matemática. ... 

  Artigos relacionados  

 [PDF] Modelagem Matemática na Perspectiva Sociocrítica: investigações 

realizadas em um terreno loteado 

M Katiene, S Boone - ebrapem2016.ufpr.br 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/31675
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/31675
http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/acta/article/view/7
http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/acta/article/view/7
http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/acta/article/view/7
http://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO_EV045_MD1_SA8_ID321_08092015172345.pdf
http://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO_EV045_MD1_SA8_ID321_08092015172345.pdf
https://scholar.google.com.br/scholar?q=related:yYLTE-SM2EEJ:scholar.google.com/&hl=pt-BR&as_sdt=0,5&as_ylo=2010&as_yhi=2017
http://www.ebrapem2016.ufpr.br/wp-content/uploads/2016/04/gd10_mirelly_boone.pdf
http://www.ebrapem2016.ufpr.br/wp-content/uploads/2016/04/gd10_mirelly_boone.pdf
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... por Jonei Cerqueira Barbosa. A atividade 

de modelagem Matemática enfatiza o ... Isto faz do empowerment muito mais 

do que um invento individual ou psicológico. ... mecanicista, 

Skovsmose apresenta os cenários para investigação que, para o autor ... 

 [PDF] MODELAGEM MATEMÁTICA: UMA CONCEPÇÃO BASEADA NA 

NOÇÃO DE AMBIENTES DE APRENDIZAGEM 

M de Sousa Oliveira - lematec.net.br 

... baseados em dois paradigmas – o paradigma do exercício 

e cenários para investigação – ... campo 

das práticas científicas, ou seja, um constante diálogo entre teoria 

e ... BARBOSA, JC; CALDEIRA, 

AD; ARAÚJO, JL [org‟s]. Modelagem Matemática na Educação Matemática ... 

  Artigos relacionados  

[PDF] Modelagem Matemática e as Tecnologias de Informação como 

Estratégia para Ensino de Funções na Perspectiva Socio-Crítica. 

NS Ferreira, RHOL Franchi - editorarealize.com.br 

... Penso em realizar essa investigação em uma ou mais turmas de primeira 

série do IFMG, onde 

exerço ... 2003. BASSANEZI, RC Ensino aprendizagem 

com modelagem matemática. São Paulo: ... 

SKOVSMOSE, O. Cenários para Investigação. Boletim de Educação 

Matemática - ... 

  Artigos relacionados Todas as 5 versões  

 [PDF] A Modelagem Matemática como um cenário para investigação na 

formação crítica dos estudantes: um estudo de caso 

ALR da Silva - ebrapem2016.ufpr.br 

... Discute em especial o que ele 

denomina cenários para investigação. ... Page 4. Já Araújo 

(2002) define modelagem matemática como “uma abordagem, por meio da 

http://www.lematec.net.br/CDS/ENEM10/artigos/CC/T14_CC2032.pdf
http://www.lematec.net.br/CDS/ENEM10/artigos/CC/T14_CC2032.pdf
https://scholar.google.com.br/scholar?q=related:ftN2HgalulwJ:scholar.google.com/&hl=pt-BR&as_sdt=0,5&as_ylo=2010&as_yhi=2017
http://editorarealize.com.br/revistas/ebrapem/trabalhos/f5186e667a5ffa2c8aa281d2993e58ad.pdf
http://editorarealize.com.br/revistas/ebrapem/trabalhos/f5186e667a5ffa2c8aa281d2993e58ad.pdf
https://scholar.google.com.br/scholar?q=related:beHLIyfnuk8J:scholar.google.com/&hl=pt-BR&as_sdt=0,5&as_ylo=2010&as_yhi=2017
https://scholar.google.com.br/scholar?cluster=5745158429954793837&hl=pt-BR&as_sdt=0,5&as_ylo=2010&as_yhi=2017
http://www.ebrapem2016.ufpr.br/wp-content/uploads/2016/04/gd10_andre_silva.pdf
http://www.ebrapem2016.ufpr.br/wp-content/uploads/2016/04/gd10_andre_silva.pdf
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matemática, 

de um problema não matemático da realidade, ou de uma situação não ... 

  Artigos relacionados  

Modelagem Matemática: Possibilidades Para Um Trabalho Em Sala De Aula 

J de Freitas Perez - Qualis Sumaré-Revista Acadêmica …, 2016 - 

revistaqualis.sumare.edu.br 

... Essas incertezas podem ser relativas ao ponto de partida, a caminhada a ser 

empreendida ou 

mesmo ao ponto de chegada. ... _____. O trabalho 

com modelagem matemática em sala de aula: 

o significado da ... Cenários para investigação. BOLEMA – Boletim de 

Educação ... 

  Artigos relacionados 

 [HTML] Envolvimento dos Alunos em Atividades de Modelagem Matemática: 

relação com o saber e possibilidades de ação 

I da Silva Campos, J de Loiola Araújo - Boletim de Educação …, 2015 - 

redalyc.org 

... Quando utilizarmos apenas a palavra modelagem, estamos nos referindo 

à modelagem 

matemática na Educação ... da matemática, de um problema não-matemático 

da realidade, ou de uma ... em grupos, de tal forma que as questões 

da. Educação Matemática Crítica embasem o ... 

[PDF] Desafios da Reflexão em Educação Matemática Crítica 

MA Kistemann - Bolema-mathematics Education Bulletin- …, 2010 - 

repositorio.unesp.br 

... com a educação matemática crítica, no desenvolvimento da 

materacia, ou seja, ... baseadas em 

cenários para investigação diferem-se significativamente daquelas fundadas 

no paradigma 

do exercício. ... e a modelagem matemática ganha um novo significado. ... 

https://scholar.google.com.br/scholar?q=related:qOiOUjBwWtgJ:scholar.google.com/&hl=pt-BR&as_sdt=0,5&as_ylo=2010&as_yhi=2017
http://revistaqualis.sumare.edu.br/index.php/revista/article/view/24
https://scholar.google.com.br/scholar?q=related:a6MeYjDCISkJ:scholar.google.com/&hl=pt-BR&as_sdt=0,5&as_ylo=2010&as_yhi=2017
http://www.redalyc.org/html/2912/291238322010/
http://www.redalyc.org/html/2912/291238322010/
https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/42613/WOS000297797400003.pdf?sequence=1
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[CITAÇÃO] Um estudo acerca das intervenções de uma professora no 

ambiente de modelagem matemática 

MLC de Oliveira, TL dos Santos Alves 

Modelagem Matemática: Uma Metodologia Atual E Necessária Para O 

Ensino De Matemática 

J de Freitas Perez - Qualis Sumaré-Revista Acadêmica …, 2016 - 

revistaqualis.sumare.edu.br 

... O professor poderá pesquisar em jornais, revistas ou até mesmo na internet, 

algum assunto 

que ... 1 ed. São Paulo: Terracota, 2009, v. 1, p. 51-70. PEREZ, JF O trabalho 

com modelagem 

matemática na sala de aula: o significado 

da ... Cenários para investigação. ... 

 [PDF] A MATEMÁTICA DOS SISTEMAS ELEITORAIS 

RESRE Daminelli, FOBIC Osório, CB Nível… - Actas del VII CIBEM … - 

cibem7.semur.edu.uy 

... Aliada a proposta 

de Cenários para Investigação a Modelagem Matemática tem papel ... 

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

meio da ... Nesse 

aspecto entende-se como Modelagem Matemática não apenas a criação de 

um ... 

  Artigos relacionados Todas as 2 versões  

[CITAÇÃO] IRRIGANDO O JANDIM, SEMEANDO REFLEXÕES E 

COLHENDO CONHECIMENTO REFLEXIVO 

J Littig, LL Lorenzoni - COMISSÃO ORGANIZADORA 

[PDF] redalyc.org 

Reseña de" Desafios da Reflexão em Educação Matemática Crítica 

MA Kistemann Jr - Boletim de Educação Matemática, 2010 - redalyc.org 

http://revistaqualis.sumare.edu.br/index.php/revista/article/view/76
http://revistaqualis.sumare.edu.br/index.php/revista/article/view/76
http://www.cibem7.semur.edu.uy/7/actas/pdfs/1163.pdf
https://scholar.google.com.br/scholar?q=related:l7qDhOw3q1IJ:scholar.google.com/&hl=pt-BR&as_sdt=0,5&as_ylo=2010&as_yhi=2017
https://scholar.google.com.br/scholar?cluster=5956916421102647959&hl=pt-BR&as_sdt=0,5&as_ylo=2010&as_yhi=2017
http://www.redalyc.org/pdf/2912/291221915014.pdf
http://www.redalyc.org/html/2912/291221915014/
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... com a educação matemática crítica, no desenvolvimento da 

materacia, ou seja, ... baseadas em 

cenários para investigação diferem-se significativamente daquelas fundadas 

no paradigma 

do exercício. ... e a modelagem matemática ganha um novo significado. ... 

 [PDF] Ensino e Aprendizagem da Estatística por Meio da Modelagem 

Matemática: uma resenha do trabalho de Miriam Maria Andrade 

SC Otero-Garcia, G Cammarota - Acta Scientiae, 2014 - periodicos.ulbra.br 

... Com isso, é enfatizado o conhecimento reflexivo, ainda que não se negue o 

técnico ou 

matemático: todos eles devem estar ... BIEMBENGUT, 

MS Modelagem Matemática & Implicações 

no Ensino e na Aprendizagem de Matemática. ... SKOVSMOSE, 

O. Cenários para investigação. ... 

MODELAGEM MATEMÁTICA CRÍTICA COM INVESTIGAÇÃO 

GJM Sodré, AO do Espírito Santo - VIDYA, 2013 - periodicos.unifra.br 

... A obra matemática regra de três articulada para justificar a 

adequação ou não dos modelos, 

revela-se ... Portanto, a modelagem matemática crítica como atividade de 

ensino e investigação 

mostrou-se, particularmente, promotora da tomada 

de ... Cenários para Investigação. ... 

 [PDF] A construção do conceito de números racionais: A modelagem 

matemática como catalizador do conhecimento 

SC Dalvi - ebrapem2016.ufpr.br 

... Exercícios Cenários para investigação ... denominada Modelagem Matem

ática na Perspectiva 

Sociocrítica ocupando-se em discutir ... da atividade matemática está na 

mobilização simultânea 

de ao menos dois registros de representação ao mesmo tempo, ou na 

possibilidade de ... 

http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/acta/article/download/414/1058
http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/acta/article/download/414/1058
https://scholar.google.com.br/citations?user=KHB0baQAAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra
http://periodicos.unifra.br/index.php/VIDYA/article/view/256
http://www.ebrapem2016.ufpr.br/wp-content/uploads/2016/04/gd10_silvana_dalvi.pdf
http://www.ebrapem2016.ufpr.br/wp-content/uploads/2016/04/gd10_silvana_dalvi.pdf
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Envolvimento dos Alunos em Atividades de Modelagem Matemática: 

relação com o saber e possibilidades de ação/Students' Involvement in 

Mathematical Modelling … 

I da Silva Campos, J de Loiola Araújo - Bolema, 2015 - search.proquest.com 

... 4 Orientandos da professora, no âmbito da iniciação científica, 

mestrado ou doutorado. ... OLIVEIRA, 

AMP de; BARBOSA, JC; SANTANA, TS Modelagem matemática na sala de 

aula: Uma 

compreensão acerca da resistência dos ... SKOVSMOSE, 

O. Cenários para investigação. ... 

O processo de construção de sequência didática como (pro) motor da 

educação matemática na formação de professores 

DE Costa - 2013 - repositorio.ufpa.br 

... Não precisam que lhes digam o que hão de fazer. Profissionalmente, não 

dependem de 

investigadores, superintendentes, inovadores ou supervisores. ... toca. Não o 

que se passa, 

não o que acontece, ou o que toca”. Assim sendo, relatarei neste ... 

REFLEXÕES SOBRE O FAZER MODELAGEM NO CONTEXTO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA REFLECTIONS ON DOING MODELING IN THE 

CONTEXT OF BASIC … 

N da Rocha Canedo Jr… - Ensino da Matemática …, 2016 - revistas.pucsp.br 

... paradigma dos cenários para investigação (SKOVSMOSE, 2008). Nesses 

ambientes, os ... 

BASSANEZI, R. R; Modelagem Matemática – Um Método Cientifico de 

Pesquisa ou uma ... 

BIEMBENGUT, M. S, HEIN, N.; Modelagem Matemática no Ensino; 3a ed – 

São Paulo: ... 

 [PDF] Reflexões de licenciandos em matemática sobre a abordagem 

dialógica e investigativa como possibilidade para a aula de matemática 

LF de Lima - unucseh.ueg.br 

http://search.proquest.com/openview/f998ae4b3b1db1c09f8ccbc7eb3acdc4/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2030146
http://search.proquest.com/openview/f998ae4b3b1db1c09f8ccbc7eb3acdc4/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2030146
http://search.proquest.com/openview/f998ae4b3b1db1c09f8ccbc7eb3acdc4/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2030146
http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/8543
http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/8543
https://revistas.pucsp.br/index.php/emd/article/view/26234
https://revistas.pucsp.br/index.php/emd/article/view/26234
https://revistas.pucsp.br/index.php/emd/article/view/26234
http://www2.unucseh.ueg.br/ceped/edipe/anais/viedipe/PDF/GT5%20Matematica%20pdf/GT5%20Luciano%20Feliciano%20de%20Lima.pdf
http://www2.unucseh.ueg.br/ceped/edipe/anais/viedipe/PDF/GT5%20Matematica%20pdf/GT5%20Luciano%20Feliciano%20de%20Lima.pdf
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... investigativas, estão a resolução de problemas, o trabalho com projetos, 

a modelagem 

matemática etc. ... ensino “que não proporciona um senso crítico, uma 

aplicação ou discussão”. ... 

SKOVSMOSE, O. Cenários para investigação. Boletim de Educação 

Matemática. ... 

 [PDF] DISCUTINDO POSSIBILIDADES PARA A MODELAGEM 

MATEMÁTICA NO CONTEXTO DA SALA DE AULA DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

NRC Junior, MAK Junior - ufjf.br 

... direção de ambientes de aprendizagem em que se 

vislumbram cenários para investigação 

(SKOVSMOSE, 2008). ... esperança que a partir desse diálogo, cada professor 

(a) ou futuro professor ... 

NR; KISTEMANN JR, MA A Modelagem Matemática como uma possibilidade 

para a ... 

 [PDF] MODELAGEM MATEMÁTICA E GEOMETRIA ESPACIAL: O QUE TEM 

SIDO PRODUZIDO NO BRASIL? 

LD Pereira - ufjf.br 

... com o desenvolvimento de cinco atividades envolvendo Modelagem 

com ou sem o ... educacionais 

dessas concepções, NOGUEIRA (2014), ao trabalhar 

a Modelagem Matemática numa perspectiva ... 

da construção de miniaturas de casas serem cenários para investigação para 

o ... 

 [PDF] A DISCIPLINA MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NA 

UFMG 

DA Martins - 2015 - mat.ufmg.br 

... Cenários para investigação. ... 7 - Antes de cursar a disciplina de 

Modelagem na Educação 

Matemática, você já conhecia algo sobre modelagem matemática? ... 9 - Você 

http://www.ufjf.br/emem/files/2015/10/DISCUTINDO-POSSIBILIDADES-PARA-A-MODELAGEM-MATEM%C3%81TICA-NO-CONTEXTO-DA-SALA-DE-AULA-DA-EDUCA%C3%87%C3%83O-B%C3%81SICA.pdf
http://www.ufjf.br/emem/files/2015/10/DISCUTINDO-POSSIBILIDADES-PARA-A-MODELAGEM-MATEM%C3%81TICA-NO-CONTEXTO-DA-SALA-DE-AULA-DA-EDUCA%C3%87%C3%83O-B%C3%81SICA.pdf
http://www.ufjf.br/emem/files/2015/10/DISCUTINDO-POSSIBILIDADES-PARA-A-MODELAGEM-MATEM%C3%81TICA-NO-CONTEXTO-DA-SALA-DE-AULA-DA-EDUCA%C3%87%C3%83O-B%C3%81SICA.pdf
http://www.ufjf.br/emem/files/2015/10/MODELAGEM-MATEM%C3%81TICA-E-GEOMETRIA-ESPACIAL-O-QUE-TEM-SIDO-PRODUZIDO-NO-BRASIL.pdf
http://www.ufjf.br/emem/files/2015/10/MODELAGEM-MATEM%C3%81TICA-E-GEOMETRIA-ESPACIAL-O-QUE-TEM-SIDO-PRODUZIDO-NO-BRASIL.pdf
http://www.mat.ufmg.br/site/wp-content/uploads/2014/07/7-Projeto-Mestrado.pdf
http://www.mat.ufmg.br/site/wp-content/uploads/2014/07/7-Projeto-Mestrado.pdf


 

156 

 

considera que a 

disciplina de Modelagem teve influências na sua prática docente (ou futura 

prática)? ... 

 [PDF] Modelagem Matemática como estratégia de ensino e aprendizagem 

de Matemática nas séries iniciais: caminhos reflexivos 

A Gonçalves, AG Machado Jr - … INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO …, 

2011 - lematec.net.br 

... precisa tomar consciência sobre a importância de desenvolver projetos 

individuais e ou coletivos, 

buscando a ... Santos, MEP (1990) Modelagem Matemática, uma metodologia 

alternativa, para 

o ensino de Matemática na 4ª ... Skovsmose, O. 

(2000) Cenários para Investigação. ... 

 [HTML] Traduzindo Pensamento e Letramento Estatístico em Atividades 

para Sala de Aula: construção de um produto educacional 

M de Souza Santana - Boletim de Educação Matemática, 2016 - redalyc.org 

... metodológicas. como as Atividades Investigativas, a Resolução de 

Problemas, a Modelagem 

Matemática, os. Cenários para Investigação são ideias que, a nosso ver, são 

convergentes com 

um ensino de. ... ou seja, todo o processo de investigação estatística; 3) a 

necessidade de ... 

 [PDF] INVESTIGANDO E LENDO COM AS LENTES DA TEORIA DA 

ATIVIDADE OS AMBIENTES DE MODELAGEM A PARTIR DAS AÇÕES DE 

UM COLETIVO DE … 

NRC Junior, MAK Junior - w3.ufsm.br 

... buscam explicações (cenários para investigação) (SKOVSMOSE, 

2008). ... Ou se você demora 

a comprar, a passagem vai aumentando, aumentando, aumentando, 

aumentando... ... BARBOSA, 

http://www.lematec.net.br/CDS/XIIICIAEM/artigos/2102.pdf
http://www.lematec.net.br/CDS/XIIICIAEM/artigos/2102.pdf
http://www.redalyc.org/html/2912/291248570020/
http://www.redalyc.org/html/2912/291248570020/
http://w3.ufsm.br/ceem/eiemat/Anais/arquivos/ed_4/CC/CC_Canedo_Jr_Neil_da_Rocha.pdf
http://w3.ufsm.br/ceem/eiemat/Anais/arquivos/ed_4/CC/CC_Canedo_Jr_Neil_da_Rocha.pdf
http://w3.ufsm.br/ceem/eiemat/Anais/arquivos/ed_4/CC/CC_Canedo_Jr_Neil_da_Rocha.pdf
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JC Modelagem Matemática: concepções e experiências de futuros 

professores. 2001. ... 

[PDF] MODELAGEM MATEMÁTICA NA ANÁLISE DA ESTRUTURA DE UMA 

PONTE 

R Gaebler, MRD Veronez - uel.br 

... O ponto de intersecção entre o eixo de simetria e a curva é chamado de 

vértice. Como o vértice 

da parábola representa o ponto de máximo ou de mínimo ... ALMEIDA, 

LMW Modelagem Matemática 

na sala de aula: um estudo. ... SKOVSMOSE, 

O. Cenários para investigação. ... 

[PDF] ENSINO-APRENDIZAGEM DE ESTATÍSTICA UTILIZANDO OS 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA MODELAGEM MATEMÁTICA 

L Meneguelli - ufjf.br 

... mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência 

de ... CAMPOS, RC; 

WODEWOTZKI, MLL; JACOBINI, OR Educação Estatística: teoria e prática em 

ambientes de 

modelagem matemática. ... _____. Cenários para investigação. Bolema. 

No. ... 

A prática de modelagem matemática como um cenário de investigação na 

formação continuada de professores de matemática. 

GOC Abreu - 2011 - 200.239.128.16 

... 3.2 As questões do Tema e dos Cenários para Investigação ..... 52 ... e a 

análise da solução que 

implica numa validação, identificando a sua 

aceitabilidade ou não. ... Modelagem Matemática 

deve voltar-se à formação dos nossos alunos da Educação Básica, ... 

UMA REFLEXÃO DA MODELAGEM MATEMÁTICA A LUZ DA TEORIA 

ROGERIANA 

http://www.uel.br/grupo-pesquisa/grupemat/docs/RE02_epmem2010.pdf
http://www.uel.br/grupo-pesquisa/grupemat/docs/RE02_epmem2010.pdf
http://www.ufjf.br/ebrapem2015/files/2015/10/gd10_laiana_meneguelli.pdf
http://www.ufjf.br/ebrapem2015/files/2015/10/gd10_laiana_meneguelli.pdf
http://200.239.128.16/handle/123456789/2547
http://200.239.128.16/handle/123456789/2547
http://revistascientificas.ifrj.edu.br:8080/revista/index.php/reci/article/view/482
http://revistascientificas.ifrj.edu.br:8080/revista/index.php/reci/article/view/482
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RM Cordeiro, TC Brasil… - Revista Ciências & …, 2016 - 

revistascientificas.ifrj.edu.br 

... envolvimento com o tema a ser trabalhado em sala de aula e, para isso, faz-

se necessário que 

o professor tenha clareza da importância de mediar ou facilitar o ... 83 | Página 

UMA REFLEXÃO 

DA MODELAGEM MATEMÁTICA... ... SKOVSMOSE, 

O. Cenários para Investigação. ... 

 [PDF] Modelagem Matemática: experiência com alunos de cursos de 

formação de professores 

M Cargnin-Stieler, V Bisognin - fisem.org 

... Essa quantidade de THC permanece no organismo ao longo do 

tempo, ou seja, a concentração 

de THC no organismo permanece estável ... Fidelis R., Almeida LMW 

(2004).Modelagem Matemática 

em sala de aula: um estudo. ... Skovsmose O. 

(2000).Cenários para Investigação. ... 

 [PDF] ETNOMATEMÁTICA E MODELAGEM MATEMÁTICA NO ENSINO DE 

MATEMÁTICA PARA O PROEJA 

HAD da Rosa - w3.ufsm.br 

... respostas dadas pelos entrevistados na pesquisa. Para preparar os slides 

foram escolhidas 

imagens e ou trechos de músicas que ... BURAK, D. Modelagem Matemática: 

ações e interações 

no processo de ensino- aprendizagem. 

1992. ... ___ Cenários para investigação. ... 

Retratos do Cotidiano de Aula de Matemática na EJA 

S Bueno, CMC Pires - Perspectivas da Educação Matemática, 2014 - 

seer.ufms.br 

... Modelagem matemática. ... cenários para investigação), com os três tipos 

de referência (referências 

http://www.fisem.org/www/union/revistas/2011/28/archivo_14_volumen_28.pdf
http://www.fisem.org/www/union/revistas/2011/28/archivo_14_volumen_28.pdf
https://scholar.google.com.br/citations?user=zwbcJO4AAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra
http://w3.ufsm.br/ceem/eiemat/Anais/arquivos/CC/CC_Achilles_Heitor.pdf
http://w3.ufsm.br/ceem/eiemat/Anais/arquivos/CC/CC_Achilles_Heitor.pdf
http://www.seer.ufms.br/ojs/index.php/pedmat/article/view/884
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à matemática pura; referência à semirrealidade e referência à realidade). ... na 

formação inicial, 

continuada ou em curso de professores que ensinam/mediam processos ... 

 [HTML] The discussions between teacher educator and teachers in 

planning a mathematical modelling environment 

LA Silva, AMP Oliveira - Bolema: Boletim de Educação Matemática, 2012 - 

SciELO Brasil 

... Diante dessas justificativas, podemos considerar os espaços de formação 

como um meio de 

propiciar aos professores experiências de implementação 

da modelagem matemática e, dessa 

maneira, contribuir para a naturalização de suas inseguranças, tensões 

e/ou dilemas. ... 

Modelagem matemática no ensino integral 

MB Aguiar - 2014 - lume.ufrgs.br 

... Apesar de colocar-se a favor dos cenários para investigação, 

Skovsmose ... Matemática. 

Apresento, primeiramente, a definição de Modelagem Matemática, ... os 

alunos são 

convidados a indagar e/ou investigar, por meio da matemática, ... 

QUANDO O ENVOLVIMENTO DOS ALUNOS EM PROJETOS 

DE MODELAGEM MATEMÁTICA INDEPENDE DO INTERESSE PELO TEMA 

IS Campos - Revista Paranaense de Educação Matemática, 2015 - fecilcam.br 

... cenários para investigação. ... Mas, considero possível afirmar que a 

obtenção dos pontos foi a razão 

(ou uma das ... In: BARBOSA, JC; CALDEIRA, AD; ARAÚJO, JL 

(Orgs.) Modelagem Matemática na 

Educação Matemática Brasileira: pesquisas e práticas educacionais. ... 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-636X2012000300014&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-636X2012000300014&script=sci_arttext
https://scholar.google.com.br/citations?user=51WNOG8AAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/110002
http://www.fecilcam.br/revista/index.php/rpem/article/view/939
http://www.fecilcam.br/revista/index.php/rpem/article/view/939
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A identificação de marcadores e a análise de textos produzidos por 

crianças em processo de alfabetização com o uso de um material didático 

AV de Almeida Luna, LB de Souza Lima… - Perspectivas da …, 2016 - 

200.129.202.50 

... encaixada na perspectiva de Cenários para Investigação, pois os alunos se 

envolvem no ... 

transmissão ou comunicação no que se refere à ordem social, bem como, 

o ... LUNA, AVA A 

modelagem matemática na formação continuada e a recontextualização 

pedagógica desse ... 

 [PDF] USANDO O INBOX DO FACEBOOK COMO ESPAÇO PARA A 

MODELAGEM DE FUNÇÕES MATEMÁTICAS VISANDO O TRATAMENTO 

DA INFORMAÇÃO DE … 

M de Albuquerque Vianna, MA Bairral - Ambientes virtuais e formação … - 

gepeticem.ufrrj.br 

... Rio de Janeiro (UFRRJ) à luz das discussões teóricas sobre os AVA, os 

processos de interação, 

a modelagem matemática e a ... provocar discussões, pois, segundo Mercado 

(2009, p. 18), [.. nesse 

contexto [on-line] a função do professor ou tutor 

é ... Cenários para investigação. ... 

Modelagem Matemática Gerando a Educação Estocástica de Futuros 

Economistas/Mathematical Modeling Stochastic Generating Education 

Futures Economists 

CE Lopes, FD Carvalho, L Mendonça - Acta Scientiae, 2012 - 

periodicos.ulbra.br 

... surgiram e remeteram à busca de novas estratégias e conceitos 

matemáticos, estatísticos ou 

referentes à ... JACOBINI, O.; WODEWOTZKI, MLL 

A modelagem matemática aplicada no ensino 

http://200.129.202.50/index.php/pedmat/article/view/2268
http://200.129.202.50/index.php/pedmat/article/view/2268
https://scholar.google.com.br/citations?user=ZWAFYcUAAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra
http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/wp-content/uploads/2017/05/Vol-8_InovaComTic_Ambientes-virtuais-e-formac%CC%A7a%CC%83o-de-professores.pdf#page=74
http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/wp-content/uploads/2017/05/Vol-8_InovaComTic_Ambientes-virtuais-e-formac%CC%A7a%CC%83o-de-professores.pdf#page=74
http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/wp-content/uploads/2017/05/Vol-8_InovaComTic_Ambientes-virtuais-e-formac%CC%A7a%CC%83o-de-professores.pdf#page=74
http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/acta/article/view/228
http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/acta/article/view/228
http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/acta/article/view/228
https://scholar.google.com.br/citations?user=6mCpkm0AAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra
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de Estatística em cursos de graduação. ... SKOVSMOSE, 

O. Cenários para investigação. ... 

A escolha do tema em livros de modelagem matemática 

LARN OLIVEIRA - 2015 - repositorio.ufpa.br 

... Nesta pesquisa, objetivamos, primeiramente, identificar os destaques sobre 

a escolha do tema 

em Modelagem Matemática na Educação Matemática contidos em livros que 

tratam acerca de 

Modelagem Matemática, publicados ou reimpressos na segunda década 

deste século ... 

 [HTML] Translating Thinking and Statistical Literacy Activities for the 

Classroom: building an educational product 

MS Santana - Bolema: Boletim de Educação Matemática, 2016 - SciELO Brasil 

... a utilização de tendências metodológicas como as Atividades Investigativas, 

a Resolução de 

Problemas, a Modelagem Matemática, os Cenários para Investigação são 

ideias que ... e ao cálculo 

de medidas descritivas, e como deles se podem tirar conclusões, ou seja, todo 

o ... 

O ensino de estatística no 4º ciclo do fundamental utilizando ambiente de 

modelagem 

ÉM Carvalho - 2012 - dspace.bc.uepb.edu.br 

... Nesses ambientes, chamados pelo autor de “cenários para investigação”, 

os ... eles se reunissem 

em equipes com 4 ou 5 alunos para determinarem um tema (Figura 1) 

e ... SILVEIRA, JC; RIBAS, 

JLD Discussões sobre Modelagem Matemática e o Ensino- Aprendizagem. 

2004. ... 

Projetos no Ensino Médio segundo uma perspectiva crítica 

RP Quadros - 2014 - lume.ufrgs.br 

http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/8558
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-636X2016000301165&script=sci_arttext&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-636X2016000301165&script=sci_arttext&tlng=pt
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/369
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/369
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/101417
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... engloba os conceitos de democracia, materacia, projetos com uma visão 

de modelagem 

matemática, e os cenários de investigação como possibilidade de consumar 

essa perspectiva. ... 

A Educação Matemática Crítica ... construtivista ou sociocultural). ... 

 [HTML] Students' Involvement in Mathematical Modelling Activities: 

relationship to knowledge and possibilities of action 

IS Campos, JL Araújo - Bolema: Boletim de Educação Matemática, 2015 - 

SciELO Brasil 

... 4 Orientandos da professora, no âmbito da iniciação científica, 

mestrado ou doutorado. ... OLIVEIRA, 

AMP de; BARBOSA, JC; SANTANA, TS Modelagem matemática na sala de 

aula: Uma 

compreensão acerca da resistência dos ... SKOVSMOSE, 

O. Cenários para investigação. ... 

 [PDF] Projetos arquitetônicos e suas relações com modelagem matemática 

ZE de Freitas Madruga… - Coleção do V Seminário … - cempem.fe.unicamp.br 

... L. Uma abordagem sócio-crítica da modelagem matemática: a perspectiva 

da educação 

matemática crítica. ... e a prática da Educação Estatística e suas articulações 

com a Modelagem 

Matemática e com a ... Os casos nos quais os alunos aprenderam 

fazendo, ou seja, realizaram ... 

INTERAÇÕES ENTRE CONSTRUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE GRÁFICOS 

ESTATÍSTICOS EM PROJETOS DE MODELAGEM MATEMÁTICA COM USO 

DE … 

L do Nascimento Diniz, JA Fernandes - VIDYA, 2016 - periodicos.unifra.br 

... 1 Utilizaremos o termo modelagem como sinônimo 

de modelagem matemática. ... A concepção 

de modelagem aqui adotada se fundamenta em ideias 

da Educação Matemática Crítica (EMC), 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-636X2015000100010&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-636X2015000100010&script=sci_arttext
https://www.cempem.fe.unicamp.br/sites/www.cempem.fe.unicamp.br/files/anais_shiam-v3.invau.pdf#page=259
https://scholar.google.com.br/citations?user=9USBk2MAAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra
http://periodicos.unifra.br/index.php/VIDYA/article/view/1806
http://periodicos.unifra.br/index.php/VIDYA/article/view/1806
http://periodicos.unifra.br/index.php/VIDYA/article/view/1806
https://scholar.google.com.br/citations?user=Ytvh1Z0AAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra
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que ... crítico com relação aos conteúdos abordados em sala de aula, ou seja, 

uma ... 

Modelagem matemática crítica como atividade de ensino e investigação 

GJM SODRÉ - 2013 - repositorio.ufpa.br 

... a Educação Matemática Crítica, a participação ativa dos alunos, pois o 

desenvolvimento do 

processo depende dos mesmos, cabendo ao professor mediar sem 

interferências constantes 

julgando „erros‟ ou „acertos‟. Sobre este pensar, 

a modelagem matemática crítica à luz ... 

Educação matemática e crianças surdas: explorando possibilidades em 

um cenário para investigação 

AQ Moura - 2015 - 200.145.6.238 

... Tais conceitos estão relacionados ao aceite ou não dos participantes para o 

convite 

para investigação, aos atos ... INVESTIGAÇÃO ..... 

86 ... educação matemática crítica, 

que sugere que a educação matemática é fundamental ... 

A experiência do problema e a modelagem matemática 

BS Menezes - 2011 - lume.ufrgs.br 

... Modelagem Matemática de investigações sobre matemática pura. 

Modelagem é vista como ... 

realidade, que nada mais é do que uma realidade inventada, ou à realidade de 

fato. Diferentes 

tipos de referência são possíveis. ... Exercícios Cenários para Investigação ... 

Educação matemática crítica na sala de aula: contributo na formação de 

jovens interventivos com a matemática 

ILL Costa - 2016 - digituma.uma.pt 

... criatividade. A resposta para cada exercício é única e universal, ou está 

certa ou errada. ... Ao propor 

http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/8554
http://200.145.6.238/handle/11449/127725
http://200.145.6.238/handle/11449/127725
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/37125
http://digituma.uma.pt/handle/10400.13/1264
http://digituma.uma.pt/handle/10400.13/1264
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cenários para investigação, o professor terá obrigatoriamente que 

transpor ... Adepta da Modelagem 

Matemática, defende uma abordagem da Modelagem Matemática Page 

26. ... 

Construção e análise de modelos exponenciais de forma significativa: 

uma experiência de ensino em sala de aula 

ES de Sousa, L Viali, MG Ramos - Revista Exitus, 2017 - ufopa.edu.br 

... sociocrítica16 da Modelagem Matemática, isto é, discutir o papel e 

a ... A Educação Matemática 

Crítica, de acordo com Skovsmose (2000, p ... aprendido (não importa se os 

processos de 

aprendizagem são organizados de acordo com uma abordagem 

construtivista ou socio-cultural ... 

Modelagem matemática na perspectiva da realidade aumentada: 

possibilidades à formação de professores 

FD Bulla - 2016 - lume.ufrgs.br 

... a Realidade Aumentada em consonância com a Modelagem Matemática no 

processo de ... Ou seja, 

não é suficiente estabelecer um modelo matemático apenas nas definições e 

nas ... Skovsmose 

(1994) discorre sobre a Educação Matemática Crítica (EMC), de modo ... 

 [PDF] O CONCEITO DE RAZÃO EM UMA PERSPECTIVA CRÍTICA: 

RECORTE DE UM TRABALHO REALIZADO COM ALUNOS DO ENSINO 

MÉDIO 

R Dall'Agnol, LKG Leal, LA Fioreze - sbem.web1471.kinghost.net 

... supermercado, acreditando que levando o produto com maior 

embalagem ou o produto com 

maior peso será mais vantajoso. ... O conhecimento matemático elaborado via 

metodologia 

alternativa da modelagem matemática. ... SKOVSMOSE, 

OLE. Cenários para Investigação. ... 

http://ufopa.edu.br/portaldeperiodicos/index.php/revistaexitus/article/view/302
http://ufopa.edu.br/portaldeperiodicos/index.php/revistaexitus/article/view/302
https://scholar.google.com.br/citations?user=6BY8Q3oAAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra
https://scholar.google.com.br/citations?user=elx9olYAAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra
https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/148288
https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/148288
http://sbem.web1471.kinghost.net/anais/XIENEM/pdf/632_1096_ID.pdf
http://sbem.web1471.kinghost.net/anais/XIENEM/pdf/632_1096_ID.pdf
http://sbem.web1471.kinghost.net/anais/XIENEM/pdf/632_1096_ID.pdf
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Formação para a cidadania: análise de pesquisas na perspectiva 

da educação matemática crítica 

MHS Carrijo - 2014 - repositorio.bc.ufg.br 

... Contudo, nos trabalhos analisados pouco ou quase nenhuma argumentação 

explícita 

é feita acerca do entendimento de mundo e 

de ... 4.2 Educação Matemática Crítica: 

uma possibilidade ... 4.2.4 Os Cenários para Investigação ..... ... 

Interpretação e comunicação em ambientes de aprendizagem gerados 

pelo processo de modelagem matemática 

MS OLIVEIRA - 2010 - repositorio.ufpa.br 

... estão além do texto matemático formal, ou seja, os aspectos que escaparam 

da malhas da 

rede lingüística; o conceito da educação matemática crítica, que se 

refere ... da modelagem 

matemática no ensino. As análises apontam para possibilidades de ... 

 [PDF] Revista Góndola, Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias 

PE Weber, VJ Petry - FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, 2015 - 

revistas.udistrital.edu.co 

... à Matemática, mas que pode se tornar um assunto matemático, ou seja, 

um ... pode conter os dados 

necessários e, muitas vezes, suficientes para uma 

boa modelagem matemática. ... reunidos em 

grupos, de tal forma que as questões 

da Educação Matemática crítica embasem o ... 

[HTML] As discussões entre formador e professores no planejamento do 

ambiente de modelagem matemática 

L Aragão da Silva, AM Pereira de Oliveira - Boletim de Educação …, 2012 - 

redalyc.org 

http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/4247
http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/4247
http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/2707
http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/2707
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/GDLA/issue/download/658/pdf_2#page=40
http://www.redalyc.org/html/2912/291226275014/
http://www.redalyc.org/html/2912/291226275014/
https://scholar.google.com.br/citations?user=51WNOG8AAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra
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... Diante dessas justificativas, podemos considerar os espaços de formação 

como. um meio de 

propiciar aos professores experiências de implementação 

da. modelagem matemática e, dessa 

maneira, contribuir para a. naturalização. de. suas inseguranças, tensões 

e/ou dilemas. ... 

Cenários para investigação como ambiente de aprendizagem no contexto 

da matemática financeira. 

FMC Moreira - 2014 - repositorio.ufop.br 

... Ou seja, para exercer a cidadania, é necessário saber calcular, medir, 

raciocinar, 

argumentar, tratar informações estatisticamente, etc. (BRASIL, 1997, p. 

25). ... pesquisa 

se abrigou à luz da Educação Matemática Crítica e dos Cenários para ... 

O movimento das pesquisas em educação matemática financeira escolar 

de 1999 a 2015 

RM Almeida - 2015 - repositorio.ufjf.br 

... Page 6. AGRADECIMENTOS A Deus, por tudo e por todos aqueles que 

estão presentes em 

minha vida e que direta ou indiretamente participaram da realização deste 

sonho. ... “cofrinho” 

ou em algum lugar da casa que seja seguro, as instituições financeiras ... 

 [PDF] A TUTORIA NA FORMAÇÃO DE MODELAGEM A DISTÂNCIA: UMA 

COMPREENSÃO BERNSTEINIANA 

TS Santana, TS Santana - sbembrasil.org.br 

... Os participantes desta pesquisa foram alunos de uma Instituição privada de 

Ensino Superior 

a Distância que cursaram a disciplina Modelagem Matemática ... fato de que 

estas seguem a tradição 

compreensiva ou interpretativa. ... SKOVSMOSE, 

O. Cenários para investigação. ... 

http://repositorio.ufop.br/handle/123456789/4217
http://repositorio.ufop.br/handle/123456789/4217
https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/1388
https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/1388
http://www.sbembrasil.org.br/files/v_sipem/PDFs/GT06/CC02884268510_A.pdf
http://www.sbembrasil.org.br/files/v_sipem/PDFs/GT06/CC02884268510_A.pdf
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Modelagem matemática no projeto de um ginásio escolar 

RZ Bossle - 2012 - lume.ufrgs.br 

... aos cenários para investigação pode contribuir para o abandono da sala 

de aula de ... 

científica-humanista (Kaiser-Messmer, 1991) consideram situações fictícias no 

âmbito da 

Modelagem Matemática. ... e refletirem sobre situações que, de fato, 

aconteceram ou acontecem ... 

Modelagem matemática e manutenção de uma propriedade rural 

autossustentável 

TT Melendez - 2013 - lume.ufrgs.br 

... Cenários para Investigação. Educação Matemática Crítica. 

Interdisciplinaridade. ... Por isso, no 

quarto capítulo, realizamos uma busca por experiências que de uma 

forma ou outra mostrassem 

alguma conexão com nossos propósitos. Experiências 

de Modelagem Matemática ... 

MODELAGEM MATEMÁTICA: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DE 

ESTATÍSTICA 

PR Batista - 2013 - tede2.uepg.br 

... para resoluções práticas de problemas nas mais diversas áreas do saber; 

dessa forma, de 

maneira direta ou indireta, está ... Em face do exposto, este estudo tem como 

escopo pesquisar 

quais as decorrências o ambiente da Modelagem Matemática pode 

proporcionar para o ... 

Aprender a ser crítico com a matemática num curso de educação e 

formação 

DOFAJ Freitas - 2013 - repositorio.uma.pt 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/56617
https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/87566
https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/87566
http://tede2.uepg.br/jspui/handle/prefix/1520
http://tede2.uepg.br/jspui/handle/prefix/1520
http://repositorio.uma.pt/handle/10400.13/1171
http://repositorio.uma.pt/handle/10400.13/1171
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... um dos objetivos da Educação Matemática Crítica. A análise das 

expressões acima 

referidas permite concluir que estas transformam ... sistema de crenças que 

tende a 

esconder, disfarçar ou filtrar uma série de questões ligadas a uma ... 

Análise e reflexões sobre uma experiência em educação matemática 

FF Nunes - 2013 - lume.ufrgs.br 

... seja, que os possibilite exercer uma real cidadania. 

4.2 Modelagem Matemática ... Page 22. 21 

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

meio da ... ideias 

de Educação Matemática Crítica possam ser trabalhadas em sala de aula, já 

que, nele, ... 

Interdisciplinaridade, modelagem matemática, tecnologias e escrita no 

ensino e aprendizagem de função do 1° grau 

LGKM Amorim - 2016 - repositorio.ufu.br 

... V Verificar, por meio da análise de dados, se a interdisciplinaridade, 

permeada pelas 

tendências da Educação Matemática, a saber: a Modelagem Matemática, as 

TICs e a Escrita, 

possibilitou e/ou facilitou a aprendizagem dos alunos no que se refere à ... 

Modelagem matemática e sensores de temperatura em uma escola técnica 

do Rio Grande do Sul 

I Matté - 2013 - lume.ufrgs.br 

... Cenários para Investigação. Interdisciplinaridade Sensores de temperatura. 

Funções. Page 8. ... 

utilização de colegas que almejem trabalhar com Modelagem Matemática e 

sensores de 

temperatura, seja em uma escola técnica ou escola regular. Tal roteiro está 

apresentado no ... 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/93265
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/18303
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/18303
https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/76231
https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/76231
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Atividades investigativas em grupos online: possibilidades para a 

educação matemática a distância 

FP Heitmann - 2013 - repositorio.unesp.br 

... A análise se apoiou nos conceitos de investigação matemática 

e cenários para investigação, 

além do construto teórico seres-humanos ... Environment", um Course 

Management System (CMS), 

também conhecido como Learning Management System (LMS) ou Ambiente 

Virtual ... 

 [PDF] Relação professor-materiais curriculares em Educação Matemática: 

uma análise a partir de elementos dos recursos do currículo e dos 

recursos dos … 

KCL Santana - 2017 - sapientia.pucsp.br 

... modelagem matemática nem sempre é implementada de acordo com a 

intenção inicial dos ... 

material, pode diversificar nas estratégias de ensino ou, ainda, usar o material 

como ... 

aprendizagens relacionadas aos cenários para investigação e oportunidades 

de aprendizagens ... 

A participação de jovens e adultos em um ambiente de modelagem 

matemática 

JSG Bispo - 2014 - repositorio.ufba.br 

... 1.2.1 Modelagem Matemática Neste estudo, assumo 

a modelagem matemática como 

um ambiente de aprendizagem no qual os alunos problematizam situações 

reais 

4 , ou com referência na realidade, por meio da matemática. ... 

[PDF] pucsp.br 

[CITAÇÃO] Investigação sobre competências numéricas reveladas por 

estudantes egressos da Educação Básica 

https://repositorio.unesp.br/handle/11449/91051
https://repositorio.unesp.br/handle/11449/91051
https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/20006/2/K%C3%A1tia%20Cristina%20Lima%20Santana.pdf
https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/20006/2/K%C3%A1tia%20Cristina%20Lima%20Santana.pdf
https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/20006/2/K%C3%A1tia%20Cristina%20Lima%20Santana.pdf
https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/16039
https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/16039
https://tede.pucsp.br/bitstream/handle/10999/1/Maria%20do%20Carmo%20Salgado.pdf


 

170 

 

MC Salgado - 2014 - Pontifícia Universidade Católica de … 

Educação matemática e ambientes virtuais: uma análise das interações 

ocorridas em um chat educacional 

LJ Silva - 2013 - 200.145.6.238 

... Enfim, a todos aqueles que direta ou indiretamente contribuíram para a 

realização desta tese. Page 8. ... 169 Quadro 13: fragmento de mensagem 

referente à categoria “Elogio ou Encorajamento”. ... 169 ... 

 [PDF] PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

MATEMÁTICA 

GDOEDEM GROSSO, CDER BARBOUR - unematbbg.com.br 

... Matemática, entre outras tendência, possibilitando explorar e discutir idéias 

matemáticas, suas 

relações com outras ciências, em diversos contextos e exigem que os alunos 

pensem, 

argumentem, justifiquem, apresentem soluções desenvolvidas 

individualmente ou em grupo. ... 

  Artigos relacionados  

Uma leitura sobre formação continuada de professores de Matemática 

fundamentada em uma categoria de vida cotidiana 

VCA Oliveira - 2011 - repositorio.unesp.br 

... Ou seja, O aluno inicia a disciplina com as idéias geométricas, consegue ser 

aprovado nela 

deixando (ou não) de lado tais idéias, e, passado o período em que cursava a 

disciplina, 

permanece com as idéias iniciais. ... sem com isso eliminar ou corrigir as idéias 

naturalizadas. ... 

Proposta de ensino de estatística em uma turma de nono ano do Ensino 

Fundamental com uso do programa R-commander 

LHP Almeida - 2014 - lume.ufrgs.br 

http://200.145.6.238/handle/11449/102069
http://200.145.6.238/handle/11449/102069
http://unematbbg.com.br/matematica/wp-content/uploads/2017/04/PPC.pdf
http://unematbbg.com.br/matematica/wp-content/uploads/2017/04/PPC.pdf
https://scholar.google.com.br/scholar?q=related:fXXXKXBHB8sJ:scholar.google.com/&hl=pt-BR&as_sdt=0,5&as_ylo=2010&as_yhi=2017
https://repositorio.unesp.br/handle/11449/102098
https://repositorio.unesp.br/handle/11449/102098
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/115210
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/115210
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... exercício. Pois nos cenários para investigação o professor não se encontra 

em uma zona ... 

problemas e assuntos podem ser de responsabilidade do professor ou dos 

alunos. ... A partir da 

Modelagem Matemática, que tem por objetivo a compreensão do papel 

sociocultural da ... 

Perspectivas sobre a modelação matemática no ensino: as experiências 

de Portugal e do Brasil 

AJN Pais - 2011 - sapientia.ualg.pt 

... Por outro lado, há um despir de problemas puramente matemáticos escritos 

com palavras de 

outra disciplina ou da vida quotidiana. ... implementação de actividades de 

modelação matemática 

(dita modelagem matemática, no Brasil) no ensino e aprendizagem da 

Matemática. ... 

MATEMÁTICA FINANCEIRA: UMA META-ANÁLISE SOB O PONTO DE 

VISTA DOS REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA 

TA Schunemann - 2016 - repositorio.ufsm.br 

... suem gastos variados. Após essas atividades, constatei depoimentos de pais 

e/ou responsáveis ... 

Nessa atividade, os alunos precisavam identificar e calcular a porcentagem dos 

descontos que 

eram anunciados nas lojas onde eles ou os seus pais eram clientes 

hipotéticos. ...  

Respondendo a pergunta: Por que ensinar Matemática na Escola Básica? 

RS Bortolucci - 2011 - repositorio.unesp.br 

... A partir disso, investigamos as relações entre Matemática e Sociedade sob a 

perspectiva da 

Educação Matemática Crítica de 

Skovsmose. ... Cenários para Investigação. ... Matemática está 

influenciando a sociedade, ou nas palavras do autor, a Matemática está ... 

http://sapientia.ualg.pt/handle/10400.1/3005
http://sapientia.ualg.pt/handle/10400.1/3005
http://repositorio.ufsm.br/handle/1/6770
http://repositorio.ufsm.br/handle/1/6770
https://repositorio.unesp.br/handle/11449/91042
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A educação estatística com base num ciclo investigativo: um estudo do 

desenvolvimento do letramento estatístico de estudantes de uma turma 

do 3º ano do Ensino … 

MS Santana - 2011 - repositorio.ufop.br 

... À Dalva Lúcia pelas discussões que contribuíram, seja pelas 

concordâncias ou divergências, 

para engendrar muitas das ... Foram tomados como aportes teórico-

metodológicos para elaboração 

e condução destas atividades pressupostos 

da Educação Matemática Crítica e do ... 

A formação do usuário de Estatística pelo desenvolvimento da literacia 

estatística, do raciocínio estatístico e do pensamento estatístico através 

de atividades … 

LB Assis - 2015 - repositorio.ufjf.br 

... Educação Matemática Crítica ..... 50 ... Muitos dos trabalhos analisados, 

estavam 

voltados para projetos embasados na Modelagem Matemática com diferentes 

abordagens ... em uma aula ou duas aulas de 50 minutos. ... 

Construindo pontes: dinâmica grupal em aulas de matemática na EJA 

AA Lauria - 2016 - repositorio.ufjf.br 

... que a eles bastaria a doutrina aprendida na oralidade e a obediência 

física ou simbólica (BRASIL, 

2000). ... ainda para uma formação que possibilite ao sujeito ser capaz de ler 

as palavras sem, 

contudo, ter a compreensão do que elas significam, ou seja, tornam-se ... 

A relevância da educação financeira na formação de jovens 

AF Pelicioli - 2011 - tede2.pucrs.br 

... cotidiano das sociedades, principalmente, nas crises econômicas pelas quais 

passou ou passa 

o mundo de maneira geral. Assim, a pauta de “Economia” 

http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/2549
http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/2549
http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/2549
https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/1516
https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/1516
https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/1516
https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/4043
http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3405
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adquiriu ... Matemática Crítica 

caracteriza-se em termos de diferentes preocupações. 

Uma ... cenários para investigação. ... 

Conversas sobre matemática com pessoas idosas viabilizadas por uma 

ação de extensão universitária 

LF Lima - 2015 - 200.145.6.238 

... graduação e a pós-graduação (ao cursar o mestrado), ou como professor 

universitário, até este 

momento do ingresso no doutorado, não havia vivenciado, ou estudado, 

situações envolvendo ... temática, se não havia estudado ou mesmo se 

envolvido com educação de idosos ... 

A modelagem como uma “atividade” de “seres-humanos-com-mídias” 

C Júnior, N da Rocha - 2014 - repositorio.ufjf.br 

... 3.4.3. Construindo cenários para investigação.....69 ... 1Nesse texto, 

exceto em algumas citações 

diretas, será usado o termo Modelagem para designar 

a Modelagem Matemática enquanto 

prática letiva ... não matemática do cotidiano ou de outra área do saber ... 

Reflexões sobre modelos socioeconômicos à luz de premissas e 

pressupostos: o programa bolsa família como ponto de partida. 

WM Resende - 2013 - repositorio.ufop.br 

... 47 3.2 Cenários para investigação 49 ... Na disciplina “Modelos 

e Modelagem Matemática”, 

desenvolvi um projeto com todos os alunos de uma turma do 3º ano ... cuja 

abordagem era um suposto problema do preço e tipos de alimentos que 

deveriam ou ... 

A recontextualização pedagógica de materiais curriculares educativos 

operada por futuros professores de matemática no estágio de regência 

TS Santana - 2017 - repositorio.ufba.br 

http://200.145.6.238/handle/11449/127769
http://200.145.6.238/handle/11449/127769
https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/827
http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/2934
http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/2934
https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/23520
https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/23520
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... Modelagem Matemática (AGUIAR, 2014; PRADO, 2014; SILVA, 2013); e, 

mais ... 10 Neste primeiro momento, podemos compreender o termo “texto” 

como tudo aquilo que comunica algo (BERNSTEIN, 2000), seja a fala, a escrita 

uma imagem, um gesto ou até mesmo o silêncio. ... 

 [PDF] MMPE: UM MÉTODO DE MODELAGEM DE PROCESSO 

EDUCACIONAL BASEADO NA MODELAGEM DE PROCESSO DE 

NEGÓCIO E NA TEORIA DA … 

MDEP DE NEGÓCIO - dcc.ufmg.br 

... 38 4.2 Modelo sistêmico da atividade ou Diagrama de Engeström [Martins, 

2001]. 39 ... sível também identificar requisitos de software, alinhados com as 

metas do negócio, evitando a elaboração ou a utilização de sistemas de 

software que não apóiam adequa- ...  

Uma proposta de ensino de estatística na 8ª série/9º ano do ensino 

xfundamental 

E Daminelli - 2011 - lume.ufrgs.br 

... cenários para investigação de Skovsmose (2000) e o conceito 

de Modelagem Matemática ... de aprendizagem particular represente o 

objetivo último para a educação matemática, crítica ou 

não. ... cenários para investigação, é muito importante a postura adotada 

pelo professor ao ... 

[PDF] Palavras-chave 

MH de Souza Carrijo - Contextos, 2012 - mestrado.prpg.ufg.br 

... Contudo, nos trabalhos analisados pouco ou quase nenhuma argumentação 

explícita 

é feita acerca do entendimento de mundo e 

de ... 4.2 Educação Matemática Crítica: 

uma possibilidade ... 4.2.4 Os Cenários para Investigação ..... ... 

 [PDF] Curva Normal: introdução por meio de jogos 

AD Pereira Filho - Matemática en las, 2015 - ciaem-redumate.org 

http://www.dcc.ufmg.br/pos/cursos/defesas/1103M.PDF
http://www.dcc.ufmg.br/pos/cursos/defesas/1103M.PDF
http://www.dcc.ufmg.br/pos/cursos/defesas/1103M.PDF
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/37124
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/37124
https://mestrado.prpg.ufg.br/up/97/o/Manuella_-_Disserta%C3%A7ao_defesa.pdf
http://ciaem-redumate.org/memorias-ciaem/xiv/pdf/Vol18Posters.pdf#page=30
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... ensinar, estratégias como as Tendências em Educação Matemática, a saber: 

Resolução de 

Problemas, Modelagem Matemática, Etnomatemática, Comunicação em ... É 

importante recordar, que independente da tendência ou estratégia utilizada 

para ensinar Matemática, o mais ... 

[PDF] NAS DISCUSSÕES MATEMÁTICAS DOS ALUNOS 

ASIDAST INFORMÁTICAS - academia.edu 

... Nele, por exemplo, há relatos de experiências, 

utilizando Modelagem Matemática, investigação 

dos coeficientes da função ... Ou seja, o enunciado produzido por um receptor 

é construído ... Skovsmose (2000) aponta 

os cenários para investigação como sendo uma perspectiva ... 

[PDF] ANÁLISIS DE LOS FENOMENOS DE CAMBIO CUALITATIVOS EN 

QUINTO DE PRIMARIA 

JMS Martínez, LGM Saboya - POSTÊRES - ufop.br 

... Como referencial teórico para trabalhar com as Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) utiliza-se a visão de virtual defendida por Lévy (1996) que o 

assume como sendo “[... um complexo problemático, o nó de tendências ou de 

forças que acompanha uma situação ... 

[PDF] JÚLIO DE MESQUITA FILHO 

FP HEITMANN - rc.unesp.br 

... A análise se apoiou nos conceitos de investigação matemática 

e cenários para investigação, além do construto teórico seres 

humanos ... Environment", um Course Management System (CMS), 

também conhecido como Learning Management System (LMS) ou Ambiente 

Virtual ...  

Expressões Afetivas na Interpretação de Dados Estatístico 

TN Queiroz - 2015 - repositorio.ufpe.br 

... Nas sociedades contemporâneas já não é mais suficiente que saibamos 

apenas conceitos ou técnicas estatísticas e matemáticas, pois é imperativo que 

http://www.academia.edu/download/30701470/Monografia_-_As_influencias_das_tecnologias_informaticas_nas_discussoes_matematicas_dos_alunos.pdf
http://ufop.br/downloads/parte_09__posteres___anais_relme_26.pdf#page=36
http://ufop.br/downloads/parte_09__posteres___anais_relme_26.pdf#page=36
http://www.rc.unesp.br/gpimem/downloads/dissertacoes/heitmann_fp_me_rcla.pdf
http://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/13940
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compreendamos onde e em quais momentos tais conhecimentos são 

aplicados. ... Educação Matemática Crítica. ... 

 


