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Resumo

Este artigo tem como objetivo relatar uma proposta que foi desenvolvida no Colégio 
Estadual D. Pedro I – EFMPN, com estudantes do 3º ano do Curso de Formação de 
Docentes, utilizando a Modelagem Matemática.  Diante da necessidade de buscar 
estratégias  pedagógicas  para  superar  problemas  de  ensino  e  aprendizagem, 
sugeriu-se  o  tema:”  Uso  do  laboratório  de  Matemática  na  perspectiva  da 
Modelagem”.  Essa  prática  pedagógica  possibilitou Intensificar  e  ampliar  as 
atividades no Laboratório de Matemática.  Utilizou-se os instrumentos disponíveis, 
como subsídio  para  estimular  uma prática pedagógica direcionada a Modelagem 
Matemática, onde buscando o diálogo entre os problemas encontrados no dia a dia 
dos  estudantes  e  o  conhecimento  matemático  acadêmico, a  fim  de  fortalecer  a 
formação de futuros  professores  dos anos  iniciais  do  Ensino  Fundamental  e  da 
Educação  Infantil  para  o  ensino  de  Matemática.  Essa  estratégia  de  ensino 
oportunizou aos estudantes visualizarem como a matemática está sendo ensinada 
nas  turmas  em  que  os  alunos  do  referido  curso  estão  realizando  o  estágio 
supervisionado, dessa forma, ajudando-os a compreender e desenvolver habilidades 
para resolver problemas que surgem no dia-a-dia de modo mais eficiente, pois ao 
pesquisarem e discutirem sobre os aspectos teóricos metodológicos da Modelagem 
Matemática, esses estudantes poderão ter melhores condições para o entendimento 
entre a teoria e prática, necessárias à formação dos docentes. 
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Introdução

As crianças ao entrarem na escola são extremamente curiosas, e ao longo 

do percurso escolar tornam-se desinteressadas e desatentas. As reclamações de 

que os alunos não se interessam pelas aulas, que não querem mais pensar e só 

esperam respostas  prontas,  são constantes  entre professores.  Essas frustrações 
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são reforçadas com os resultados das avaliações externas como Prova Brasil, SAEB 

(Sistema Nacional de Avaliação), OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas).  Segundo o INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira,  o IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica, do Colégio Estadual D. Pedro I  de Pitanga, no ano 2013, foi 4,2.  Estas 

avaliações institucionais indicam que os conhecimentos matemáticos dos nossos 

estudantes, estão muito aquém do desejado, se considerarmos a proficiência em 

matemática que foi 251,04 dos 400 pontos possíveis e a maioria dos estudantes do 

Colégio foram classificados no nível 03, sabendo que essa classificação varia de 01 

a 09. 

Será  que  a  metodologia  adotada  nas  aulas  de  matemática  não  tem 

contribuído  para  reforçar  esses  problemas?  Geralmente  os  livros  didáticos,  não 

desafiam  os  estudantes.  É  muito  comum,  por  exemplo,  após  a  abordagem  do 

conteúdo – adição, os referidos livros apresentam atividades, cujo único pensamento 

a  ser  mobilizado  é  o  da  adição.   Se  o  conteúdo  é  subtração;  os  problemas 

relacionam-se  só  com  a  subtração,  no  estilo  siga  o  modelo.  E  assim 

sucessivamente. Dessa forma o cálculo se torna mecânico. Por que ler o problema? 

Basta encontrar os números e fazer a “conta”. A leitura, a reflexão e o raciocínio 

tornam-se ações desnecessárias e o estudante não aprende o processo de solução 

do  problema,  a  matemática  se  torna  sem  sentido  em  meio  a  tantas  regras  e 

fórmulas. 

Sendo assim, propôs-se o uso do laboratório de Matemática, na perspectiva 

da  Modelagem,  como  uma  tentativa  de  possibilitar  aos  estudantes,  objeto  da 

implementação pedagógica, trabalharem com conteúdo matemáticos, de uma forma 

interessante,  viva,  para  que,  futuramente  se  vierem  a  atuar  como  professores 

possam dispor, também, dessa metodologia adotada – Modelagem Matemática, que 

estimula o aluno a se envolver,  pesquisar, elaborar hipótese, discutir,  questionar, 

comprovar ou contestar os resultados encontrados. 

Acima de tudo, procurou-se contribuir para que os estudantes participantes 

compreendessem  conceitos  matemáticos.  Sabe-se  que  tanto  os  cursos  de 

Pedagogia quanto os de Formação de Docentes não têm dado muita abertura para a 

aprendizagem por meio da Modelagem Matemática. 



Sendo assim o objetivo das ações propostas no caderno pedagógico e nos 

encontros, foi essencialmente de intensificar e ampliar as atividades no Laboratório 

de Matemática, utilizando os instrumentos disponíveis, como subsídio para estimular 

uma prática pedagógica direcionada a Modelagem Matemática, onde os problemas 

encontrados  no  dia  a  dia  dos  estudantes  dialogaram  com  o  conhecimento 

matemático acadêmico, podendo  fortalecer a formação de futuros professores dos 

anos  iniciais  do  Ensino  Fundamental  e  da  Educação  Infantil  para  ensino  de 

Matemática. Tendo como público-alvo dessa pesquisa os estudantes do curso de 

formação de docentes do Colégio Estadual D. Pedro I - EFMPN. 

Curso de formação de docentes da educação infantil e anos iniciais do ensino 
fundamental, em nível médio, na modalidade normal.

Os cursos de Formação de Docentes, conforme (PARANÁ, 2006) sempre 

tiveram um papel de suma importância na formação de professores habilitados para 

atuação  nas  séries  iniciais  do  primeiro  grau,  atual  Ensino  Fundamental.  Esses 

cursos denominados “Normal” até os anos 60, de “Magistério”, a partir dos anos 70; 

e de “Normal”, novamente, após 1996, que possibilitaram a passagem do ensino 

realizado por leigos para o ensino assumido por profissionais qualificado. 

A  formação  inicial  para  os  professores  dos  anos  iniciais  do  ensino 

fundamental e da educação infantil deve ser prioritariamente em nível superior. No 

entanto, o país ainda está longe dessa realidade uma vez que faltam professores e 

muitos  jovens  precisam  trabalhar,  contudo  havendo  o  entendimento  de  que  os 

conhecimentos científicos vêm do projeto social, a Escola Normal tem muitos pontos 

positivos,  pois  consegue conciliar  a  teoria  e  a prática  ao mesmo tempo.  Dentro 

desse quadro, ao frequentar um curso superior,  esse professor, poderá contribuir 

com suas  experiências  e  junto  com os  professores  da  Universidade,  avançar  a 

passos largos no campo da Educação. 

Grande parte dos professores que ensinam matemática, nos anos iniciais do 

ensino fundamental  e na educação infantil  tem apenas o curso de Formação de 

Docentes, sendo que as metodologias de ensino das disciplinas são ministradas por 

pedagogos, que não tem formação especifica, o que permite afirmar que ensino da 



matemática, em muitos casos, não acontece de acordo com o esperado, causando 

sérias dificuldades aos estudantes em etapas posteriores. 

Neste  contexto  de  consideração  da  importância  da  matemática, 
especialmente nos anos iniciais de escolaridade, para as crianças pequenas 
ou os alunos mais novos,  causa grande estranheza confrontar situações 
restritivas  que  ficam  patentes  em  função  das  formas  precárias  e 
reducionistas  das  abordagens  de  conceitos  e  processos  matemáticos 
escolares.  Contudo me parece que  o malefício  maior  advém mesmo da 
pobreza  da  postura  tradicional  memorística  assumida  pelo  professor 
pedagogo  que,  desorientado,  manifesta  abertamente  aversão  pela 
matemática em sala de aula [...] as crianças pequenas sem compreenderem 
as  razões  que  as  levam  a  isso,  aprendem  a  subestimar  claramente  a 
matemática, a ponto de chegarem a afirmar que desconhecem o valor desta 
ciência, pois parece ‘’ não servir para nada’’ (ARAGÃO, 2010 p.12).

Ensino de matemática na educação básica

O  ensino  de  matemática  das  escolas  públicas  da  educação  básica  no 

Estado do Paraná está pautado nas  DCEs (Diretrizes  Curriculares  da Educação 

Básica de Matemática),  segundo as quais,  os conteúdos disciplinares devem ser 

tratados,  na  escola,  de  modo  contextualizado,  estabelecendo-se,  entre  eles, 

relações interdisciplinares.  As relações interdisciplinares no ensino dos conteúdos 

escolares demonstram as fragilidades das disciplinas em suas abordagens isoladas 

e individuais, em contrapartida, às especificidades próprias de cada disciplina para a 

compreensão de um objeto qualquer. Este posicionamento indica que as disciplinas 

escolares não são fechadas em si, mas, a partir de suas especialidades, chamam 

umas às outras e como um todo, ampliam a abordagem dos conteúdos buscando, a 

totalidade,  numa  prática  pedagógica  que  considere  as  dimensões  científicas, 

filosófica e artística do conhecimento.

(...) estabelecer relações interdisciplinares não é uma tarefa que se reduz a 
uma readequação metodológica curricular, como foi entendido, no passado, 
pela  pedagogia  dos  projetos.  A  interdisciplinaridade  é  uma  questão 
epistemológica e está na abordagem teórica e conceitual dada ao conteúdo 
em estudo, concretizando-se na articulação das disciplinas cujos conceitos, 
teorias e práticas enriquecem a compreensão desse conteúdo. (PARANÁ, 
2008 p.27)



A efetivação desta proposta, embora empolgante não é nada fácil, requer um 

professor  interessado,  disposto  a  refletir  sobre  sua  prática  para  tornar-se  um 

educador  matemático  e  um pesquisador  em contínua formação a fim de buscar 

meios para superar desafios pedagógicos e outros tantos desafios apresentados no 

cotidiano  escolar.  A  Modelagem  Matemática  assim  como  as  outras  tendências 

apresentadas pela Educação Matemática vem compor esse cenário que inquieta a 

muitos educadores.

Modelagem Matemática e a prática educativa

A  Modelagem  enquanto  prática  educativa  no  contexto  da  Educação 

Matemática é relativamente recente no Brasil,  Segundo (BURAK, 2005.  p.35)  foi 

apresentada  ao  país  pelos  professores  Ubiratan  D´Ambrósio  e  Rodney  Carlos 

Bassanezi, ambos do Instituto de Matemática Estatística e Ciências da Computação 

– IMECC, da Universidade Estadual  de Campinas que difundiram, sob forma de 

livros,  cursos de especialização,  artigos,  palestras e orientações de trabalhos de 

conclusão de mestrado e doutorado.

O  trabalho  pedagógico  com  a  Modelagem  Matemática  possibilita  a 
intervenção do estudante nos problemas reais do meio social e cultural em 
que vive,  por  isso,  contribui  para sua formação crítica.  Partindo de uma 
situação prática e seus questionamentos, o aluno poderá encontrar modelos 
matemáticos que respondam essas questões (PARANÁ, 2008 p 65).

Modelagem Matemática,  de acordo com (BASSANEZI,  2002)  consiste  na 

criação  de modelos  que  sejam capazes de  traduzir  um conjunto  de símbolos  e 

relações  matemáticas,  numa  implicação  entre  a  matemática  do  cotidiano  e  a 

matemática da sala de aula que é, talvez, o principal aspecto que se coloca ao se  

pensar no ensino com base nessa tendência.  

Para (BIEMBENGUT e HEIN 2005, p.12)  “A Modelagem Matemática é um 

processo que envolve a obtenção de um modelo” e para elaborar  um modelo o 

professor precisa ter domínio dos conteúdos a serem trabalhados e ter intuição e 

criatividade para interpretar o contexto, sabendo escolher os conteúdos que melhor 

se adaptem e também ter senso lúdico para jogar com as variáveis envolvidas.



Em  se  tratando  de  concepções,  Dionísio  Burak diz  que  a  Modelagem 

Matemática “é um conjunto de procedimentos cujo objetivo é construir um paralelo 

para tentar explicar matematicamente os fenômenos do qual o homem vive o seu 

cotidiano, ajudando-o a fazer predições e a tomar decisões.” BURAK, 1987, p.21). 

Para  o  desenvolvimento  da  Modelagem  Matemática,  o  autor  enfatiza  dois 

pressupostos: 1) o interesse do grupo; 2) a obtenção de informações e dados do 

ambiente onde se encontra o interesse do grupo. 

Esses  pressupostos  têm  embasamento  na  experiência  de  cunho 

antropológico  e  nas  teorias  construtivistas,  interacionistas  e  de  aprendizagem 

significativa (BURAK, 1998). Por esses motivos existe a possibilidade de o aluno 

trabalhar com entusiasmo e perseverança, formando atitudes positivas em relação à 

Matemática, ou seja, pode despertar nele o gosto pela disciplina. 

Para  o  desenvolvimento  de  uma  atividade  com  Modelagem  Matemática 

(BURAK 2004), sugere cinco etapas:

1) escolha do tema, momento em que os estudantes podem escolher entre os 

temas  que  despertam  sua  curiosidade  ou  ainda  serem  provocados  por  uma 

situação-problema, que faz parte do seu cotidiano; 

2) pesquisa exploratória, levantamento de dados, ou seja, momento onde há 

um  aprofundamento  das  informações  necessárias  para  o  desenvolvimento  do 

trabalho proposto;

3)  levantamento  dos  problemas,  partindo  das  informações  levantadas  na 

etapa anterior e considerando os aspectos que despertaram maior interesse dos 

estudantes são formulados os problemas;

4) resolução dos problemas e o desenvolvimento do conteúdo matemático no 

contexto do tema, os estudantes, com ajuda do professor, terão que buscar entre os  

conhecimentos     matemáticos já   adquiridos   ou   apropriar-se   de   novos 

conhecimentos para a resolução do problema;

5) análise crítica das soluções, momento de confrontar os resultados obtidos 

com a realidade. Onde o professor pode aprofundar os conhecimento matemáticos,

explorando as opiniões dos estudantes num processo dialógico. 

Mudar a prática pedagógica, principalmente no início, não é nada fácil. Tanto 

para o professor quanto para o aluno, a insegurança do novo, amedronta, paralisa, 



e,  em  função  disso,  mantém  práticas  pedagógicas  com  as  quais  sente-se 

confortável.  Essa  barreira  precisa  ser  quebrada.  Redefinir  papéis  não  significa 

diminuir a função do professor e sim ter um enfoque que vai muito além de mero 

repasse de conteúdo. Para ser um orientador, precisa antes tornar-se pesquisador já 

que, não poderá usar as aulas prontas do ano passado, nem simplesmente seguir a 

sequência do livro didático. É importante que os futuros professores percebam que, 

embora haja dificuldade em trabalhar de maneira diferenciada da forma tradicional,  

há urgência de adequar-se aos apelos da atualidade que indicam a necessidade de 

um trabalho articulado entre conteúdos matemáticos e questões sociais, políticas e 

econômicas.  Essa é  uma problemática  que pode ser  amenizada com processos 

efetivos de formação continuada, que atendam a todos os professores da Educação 

Básica.

O Laboratório de Matemática e a Modelagem

O  processo  de  ensino  aprendizagem  da  matemática  é  considerado 

complexo,  pois  os  estudantes  apresentam  resistência  em  estudar  determinados 

conteúdos que compõem a matriz curricular desta disciplina, sob a alegação de que 

nunca irão precisar de tais conhecimentos em suas vidas. Tal fato pode ser atribuído 

aos  métodos  de  ensino  empregados  pelos  professores,  que  muitas  vezes  não 

relacionam a matemática da sala de aula com a do cotidiano. Na medida em que 

surgem  dificuldades  no  ensino  da  matemática,  manifesta-se  também,  conforme 

Vicentin, a necessidade de novas propostas metodológicas e recursos didáticos que 

auxiliem  tanto  os  professores  em  sua  prática  docente  quanto  os  alunos  na 

construção de conhecimentos matemáticos.

Nossa  experiência  como  professor  de  matemática  revela  que  se  faz 
necessário, além de outros aspectos,  adotar uma metodologia de ensino 
que atenda às necessidades de formação do aluno como ser social crítico e 
com capacidade de enfrentar os desafios do meio em que vive. Para tanto, 
é pertinente repensar as metodologias de ensino utilizadas nas escolas que, 
muitas vezes, priorizam a memorização em detrimento da compreensão dos 
conceitos matemáticos (VICENTIN, 2010 p 63).

Alguns  recursos  como  jogos,  sucatas,  embalagens,  maquetes,  enfim 

qualquer material que auxilie o aluno a desenvolver seus conhecimentos pode ser 



utilizado  pelos  professores  em sala  a  fim  de  dinamizar  suas  aulas  e  facilitar  a 

aprendizagem  dos  alunos.  Através  destes,  o  professor  poderá  contribuir 

significativamente  no processo de construção dos saberes matemáticos  de seus 

alunos.

Nessa perspectiva, o trabalho em aulas vem valorizando novas atividades e 
abordagens de ensino, tais como (i) Resolução de Problemas, (ii) História 
da  Matemática,  (iii)  Modelagem  Matemática,  (iv)  Jogos  e  (v)  Novas 
tecnologias  que  passam  a  estar  entre  as  metodologias  alternativas  de 
ensino  e  de  aprendizagem  adotadas  pelos  professores  de  matemática. 
Também ganha ênfase, cada vez maior a utilização de materiais concretos 
ou manipuláveis, uma vez que estes podem estar presentes nas atividades 
á  luz  das  tendências  do  tempo  presente,  enriquecendo-as  ou 
complementando-as. (GAVANSKI e LIMA, 2010 p.117)

O laboratório de Matemática tende a aguçar o interesse dos estudantes, se 

utilizado de forma a problematizar questões cotidianas, pode oportunizar um contato 

mais dinâmico com a matemática. Mais que um depósito de materiais, deve ser um 

espaço  pedagógico,  que  oportunize  o  aprendizado  de  matemática  por  meio  de 

vários recursos.  Com o objetivo  de aprofundar questões que se estabelecem na 

relação  entre  conteúdos  escolares  e  situações  do  cotidiano  vivenciadas  pelos 

estudantes, onde a matemática, não seja vista apenas como a vilã nos currículos 

escolares, mas sim uma ciência indispensável na vida de todo o ser humano.

Através de diversas ações direcionadas, os estudantes puderam vivenciar 

experiências  únicas  entre  as  quais,  tiveram  oportunidade  de  conhecer  uma 

metodologia  de  ensino  diferente,  que  visou  desenvolver  suas  potencialidades, 

raciocínio  e  senso  crítico.  Além  disso,  puderam  constatar  a  importância  dos 

conhecimentos matemáticos.

Relato de experiência

A  apresentação  da  proposta  de  trabalho  para  a  equipe  pedagógica   e 

coordenação  do  curso  de  formação  de  docentes,  foi  positiva.  Considerando  o 

entusiasmo demonstrado pelos participantes da reunião,  ao analisarem como as 

atividades seriam desenvolvidas. 



No decorrer da apresentação do trabalho que seria desenvolvido, surgiram 

alguns  relatos como: “ as alunas (a turma é composta apenas por mulheres) estão 

solicitando um trabalho mais específico em matemática já há algum tempo. Pois 

apresentam inúmeras  dúvidas relacionadas aos conteúdos matemáticos, dúvidas 

estas  que nem sempre são sanadas pelas  professoras de estágio e de metodologia 

do ensino da matemática, visto que, ambas são pedagogas e, portanto, também não 

dominam alguns conteúdos específicos .”

No primeiro contato com as alunas ficou evidente seus anseios relacionados 

às mini aulas que  se aproximavam, e às questões que poderiam surgir em sala. 

Após   a  apresentação  inicial,  propôs-se  um  questionário  com  o  objetivo  da 

realização  de  uma  primeira  sondagem.  No  segundo  encontro,  foi  analisado 

coletivamente as respostas do questionário e organizado o registro do panorama 

geral, através da tabulação dos dados obtidos. 

Este inventário prévio serviu para visualização de como foi o processo de 

ensino e aprendizagem de matemática, a que estas alunas  foram submetidas e o 

nível de importância dado à matemática no contexto escolar e no cotidiano delas. A 

partir desta sondagem constatou-se que consideram o  conhecimento matemático 

muito  importante  para  o  sucesso  profissional,  uma  vez  que  poucas  pessoas 

dominam  tal  conhecimento.  Várias  das  respostas  apontaram   a  importância  do 

conhecimento matemático para o vestibular,  porém também ficou evidente que a 

matemática utilizada no dia a dia foi completamente desconsiderada.

Para superar esse conceito utilizou-se como motivação a Música Números – 

Engenheiros do Hawai,  http://www.youtube.com/watch?v=IlwDkZmsJkA (Disponível 

em 11/09/2013). Após audição da música e análise da importância dos números nas 

atividades do cotidiano. As alunas foram organizadas  em grupos onde  montaram 

um  painel  com  recortes  de  revistas,  jornais,  rótulos,  bulas  de  remédio,  figuras, 

reportagens e situações relacionadas à matemática. Depois cada grupo apresentou 

aos demais, explicando qual a função da matemática em cada uma das colagens 

feitas pelo grupo. 

Durante o desenvolvimento dessa atividade houve interação constante entre 

as alunas, na apresentação dos trabalhos, a participação ativa de todas, contribuiu 

para desfazer a imagem de que a matemática é abstrata, difícil e sua importância se 

http://www.youtube.com/watch?v=IlwDkZmsJkA


dá, apenas, para o vestibular, como ficou evidente nas respostas dadas às questões 

iniciais.

Para realçar o quanto a matemática faz parte do cotidiano e como em muitos 

casos,  a  escola  a  demonstra  tão  distante  e  confusa.  Usou-se  a  história  em 

quadrinhos:  Galapinha  em...  aula  de  matemática, 

http://www.nre.seed.pr.gov.br/fozdoiguacu/arquivos/File/Troca_de_ExperienciasSAA.

ppt#268,10 slides de 2 a 10 (disponível em 11/09/2013), esta historinha através do 

humor, permitiu analisar,  refletir  e discutir  sobre a linguagem utilizada nas aulas.
 

A próxima atividade foi  explorar  a  biblioteca do professor,  disponível  em 

todas as  escolas, porém pouco utilizada.  O livro escolhido foi O diabo dos números, 

de Hans Magnus Enzensberger.

Para a realização deste trabalho, a turma foi dividida em  doze equipes. Uma 

vez que, o livro é dividido em doze noites, nas quais o diabo Teplotaxl provoca o 

menino  Robert  com  desafios  muito  interessantes,  que  perpassam  um  rol  de 

conteúdo.  Cada  equipe   leu,  estudou  e  apresentou  um  capítulo  do  livro.  Os 

conteúdos  matemáticos,  contemplados  ao  longo  do  livro  foram  discutidos  e 

retomados, à medida que surgiam as  dúvidas.

Esta atividade permitiu abordar diversos conteúdos matemáticos, através de 

uma  leitura  prazerosa,  desmistificando  o  rigor  e  as  dificuldades  associados  à 

matemática. Foi uma ótima oportunidade para revisar a matéria já estudada, e em 

muitos casos, ainda não compreendida. Ficou evidente que há uma certa relutância 

das  alunas  quanto  à  leitura,  porém  foi  consenso  a  necessidade  de  um 

aprofundamento  teórico,  então  realizou-se  um  seminário  tendo  como  base  os 

seguintes artigos: 

Rumo à educação do século XXI: para superar os descompassos de 

ensino e da aprendizagem de Matemática nos anos iniciais de escolaridade. 

(Rosália M.R.de Aragão).  Este capítulo é um convite ao estudo para compreensão de 

percursos e percalços da matemática nos primeiros anos de escolaridade, valendo-se de 

vários teóricos da aprendizagem como suporte epistemológico e metodológico. A partir de 

um diálogo com um aluninho dos primeiros anos do Ensino Fundamental, faz emergir e trata 

– de modo compreensivo – dos descompassos em relação à Matemática e seu Ensino, 

http://www.nre.seed.pr.gov.br/fozdoiguacu/arquivos/File/Troca_de_ExperienciasSAA.ppt#268,10
http://www.nre.seed.pr.gov.br/fozdoiguacu/arquivos/File/Troca_de_ExperienciasSAA.ppt#268,10


ressaltado a importância desta ciência/disciplina na vida social, cultural e, portanto, cidadã 

das crianças em processo inicial de escolaridade (BURAK, 2010. p 08). 

Materiais  concretos  no  ensino  e  na  aprendizagem  da  Matemática: 

reflexões  e  proposições. (Doroteya  Gavanski  e  Rosana  Viomar  de  Lima).  As 

autoras nos apresentam uma revisão histórica da utilização de alguns materiais didáticos 

para o ensino da Matemática.  A partir  daí  realizam um estudo específico  dos materiais 

concretos  de  facilitação  de  aprendizagem  matemática,  denominados  Tangram,  Material 

Dourado,  e  Geoplano.  Este  estudo  se  encaminha  para  a  proposição  de  atividades 

específicas  para  o  ensino  fundamental.  Constitui-se,  portanto  num  material  de  apoio 

didático-pedagógico e científico, principalmente para professores desse nível de ensino e 

para estudantes em formação inicial. (BURAK, 2010. p 09) 

Modelagem Matemática:  um convite  à  criatividade (Emanueli  Pereira) 

Constitui  um novo enfoque de pesquisa na área, uma vez que esse tema não tem sido 

contemplado suficientemente nas investigações referentes à Modelagem. A autora realiza 

uma meta-análise de dissertações sobre a temática-problemática da Modelagem e encontra 

subsídios e indicadores suficientes, a partir das atividades relatas, para apontar que essa 

tendência, quando se situa numa perspetiva de Educação Matemática (...) pode favorecer 

em  potencial  o  desenvolvimento  da  criatividade  do  estudante  no  âmbito  do  Ensino  da 

Matemática (BURAK, 2010. p 09). 

Nesta atividade, a turma foi dividida em seis equipes, cada equipe recebeu 

um  texto,  ou  seja,  dois  grupos  receberam  o  mesmo  texto,  que  foi  estudado  e 

discutido  no  grupo  e  posteriormente  apresentado  aos  demais,  na  forma  de 

seminário, onde os pontos fundamentais do texto foram relacionados às vivências 

das  estudantes,  tanto  nas  práticas  de  formação,  quanto  na  trajetória  escolar. 

Durante as apresentações um grupo complementou as argumentações do outro. 

Sendo que  os aspectos mais relevantes nas discussões foram: Precariedade na 

formação de professores; Abordagens inadequadas relacionadas à matemática; Uso 

do  Lúdico,  com  objetivos  definidos;  Interferências  do  professor  nas  atividades; 

Matemática para a escola e para a vida;  Dificuldades de professores no uso de 

materiais manipuláveis para o ensino de matemática; Formação continuada para os 

professores;  Domínio  do  uso do material  e  planejamento  adequado;  Modelagem 

Matemática na visão de Burak, Barbosa e Caldeira; As cinco etapas da Modelagem 

Matemática, propostas por Burak; Implicações da Modelagem Matemática para o 

desenvolvimento da criatividade. 



Dando continuidade a implementação do projeto, realizamos uma atividade 

de Modelagem Matemática seguindo as 5 etapas propostas por Burak:

       1)  Escolha  do  tema,  para  o  desenvolvimento  das  atividades  de 

Modelagem  Matemática  no  laboratório,  o  ideal  seria  que  o  tema  partisse  das 

estudantes, mas como, foi necessário organizar o material  previamente, explorou-se 

algumas sugestões de  atividades que foram muito úteis, uma vez que as alunas 

precisaram ser provocadas num primeiro momento. Por fim, o tema escolhido foi 

embalagens.

     2) Na pesquisa exploratória, diferentes tipos de embalagens trazidas 

pelas  estudantes  foram  analisadas  relacionando-as  com  os  modelos  de  sólidos 

geométricos  presentes  no  laboratório,  a  manipulação,  o  reconhecimento  e  a 

diferenciação das formas geométricas deram o impulso necessário para o início das 

atividades que envolvem a Modelagem Matemática. 

Através  da  exploração  das  formas  geométricas,  é  possível  melhorar  a 

compreensão do mundo, aprender a descrevê-lo, a representá-lo e a nos localizar-

se nele. Além disso, o trabalho com as noções geométricas estimulou as estudantes 

a  observarem,  perceberem  semelhanças  e  diferenças  e  a  identificarem 

regularidades. Permitindo ao mesmo tempo o estabelecimento de conexões entre a 

Matemática e outras áreas do conhecimento. Com isso, as embalagens tornaram-se 

um  modelo  significativo  e  atrativo  no  processo  de  ensino-aprendizagem  dos 

conteúdos de Geometria Plana e Espacial.  

3) Levantamento de problemas, num primeiro momento ocorreu a separação 

dos diversos tipos de embalagens, buscando associá-las aos modelos dos sólidos 

geométricos  disponíveis  no  laboratório  de  matemática,  analisando-os  através  de 

alguns  questionamentos.  Que  formas  geométricas  podem  ser  observadas,  nos 

diferentes tipos de embalagens e nos objetos que você visualiza e manipula no seu 

dia  a dia? Qual  a  diferença entre uma figura  plana e  uma figura espacial?  Cite 

nomes de polígonos  e  poliedros  conhecidos e  apresente  uma embalagem onde 

estes possam ser visualizados.  Qual  a diferença entre prisma e pirâmide? Quais 

embalagens que representam não poliedros? O que você entende por: face, vértice, 

aresta, raio, diâmetro, altura e diagonal? Cite objetos que dão ideia de: ponto, reta e 



plano.  Quais  embalagens  podem  ser  consideradas  exemplos  de  sólidos  de 

revolução? 

4) Resolução dos problemas e desenvolvimento do conteúdo matemático no 

contexto  do  tema,  na  sequência  trabalhou-se  com  os  modelos  planificados 

encontrados  no  laboratório,  associando  as  embalagens  às  suas  respectivas 

planificações.  A  seguir,  em equipes,  as  alunas  foram desafiadas  a:  Analisar  as 

formas  geométricas  encontradas  nas  planificações,  considerando  os  lados  e  as 

bases  das  embalagens;  Nomear  as  formas  geométricas  encontradas  na 

planificação;  Medir  as dimensões espaciais  das embalagens; Realizar cálculo da 

área ou superfície total  e a determinação da quantidade de material  usado para 

confecção  das  embalagens;  Realizar  o  cálculo  do  volume  das  embalagens; 

Comparar a quantidade de material utilizado para a confecção das embalagens e o 

volume das mesmas. 

O próximo desafio  apresentado  foi  construir  duas embalagens cilíndricas 

com as seguintes dimensões: 1ª – 20 cm de diâmetro e 10 cm de altura. 2ª – 10 cm 

de  diâmetro  e  20  cm  de  altura.  E  responder  as  seguintes  questões:  Qual  a 

quantidade de material necessário para a construção de cada embalagem? Qual a 

capacidade  de  cada  embalagem?  Qual  modelo  de  embalagem  você  julga  mais 

vantajosa? Por quê? Para que tipo de produto você usaria essas embalagens? Crie 

um rótulo, bem atraente e com todas as informações necessárias para divulgar o 

seu produto. Você acredita que a embalagem influencia na venda de um produto? 

Cite um exemplo. E a propaganda, você já parou para pensar o quanto ela interfere 

nas suas escolhas? 

5)  Análise  crítica  das  soluções  -  as  alunas  se  envolveram  muito  nesta 

atividade,  construíram  várias  embalagens  diferentes,  porém  algumas  delas  não 

consideraram a medida das dobras para colagem, portanto suas embalagens não 

tinham as medidas estabelecidas. Questioná-las para que elas pudessem perceber 

o erro, sem simplesmente apresentar a resposta, foi a parte mais difícil. 

Os  rótulos  ficaram  incríveis,  quando  algum  grupo  esquecia  alguma 

informação importante logo era questionado pelos demais. Pesquisou-se como as 

embalagens  são  produzidas?  Quais  tipos  de  matéria-prima?  Qual  o  tempo 



necessário para a decomposição desses materiais?  Qual o destino dado ao lixo da 

cidade? 

A partir da realização destas atividades, partiu-se então, para a construção 

do Laboratório de Matemática Móvel, uma vez que, praticamente todas as escolas já 

possuem  os  materiais  explorados  nas  atividades  anteriores.  O  problema  é  que 

normalmente elas possuem apenas um exemplar de cada, o que dificulta muito o 

trabalho com as crianças. 

Sabe-se que o importante é a criança manipular, testar e assim comprovar 

ou  descartar  as  suas  hipóteses.  Infelizmente  devido  à  escassez  de  material 

disponível, estes são usados apenas pelo professor, para algumas demonstrações, 

limitando, portanto a eficácia dos mesmos no processo de ensino e aprendizagem. 

Com  o  objetivo  de  aumentar  a  quantidade  destes  materiais,  de  modo  que  as 

crianças possam ter contato direto com eles durante as atividades. Mesmo que em 

pequenos grupos, a turma foi convidada a se organizar novamente em equipes e 

dividir as responsabilidades para a reprodução dos materiais de formas alternativas. 

Juntas construíram diversos materiais tais como: Materiais Dourado, Ábacos com 

hastes  verticais,  Geoplanos,  Barras  de  Cuisenaire,  Tangrans,  Bases  para  as 

atividades com Tangrans, Figuras Planas, Sólidos Geométricos, Jogos de encaixe, 

Trilha da Matemática, Conjunto Habitacional, Tapete de localização. 

Todos esses materiais construídos coletivamente enriqueceram o laboratório 

de Matemática móvel do curso de Formação de Docentes e estão disponíveis para a 

utilização nas aulas previstas na prática de formação.  

Considerações finais

Ao  encerrar  este  trabalho,  algumas  questões  precisaram ser  novamente 

levantadas,  com o objetivo  de avaliar  o  projeto como um todo.  E analisando as 

respostas  das  alunas  participantes  da  implementação,  foi  possível  concluir  que, 

certamente, houve um avanço significativo na forma de reconhecerem a matemática 

como parte do cotidiano e não como um conhecimento restrito. A princípio, houve 

certa  relutância  da  turma,  nos momentos de leitura  e  principalmente  durante  as 

apresentações, mas a resistência logo foi superada. 



Contudo  nas  atividades  práticas  as  alunas  demonstraram criatividade  ao 

sugerir novas abordagens aos materiais apresentados, além de diferentes versões 

ao confeccioná-los. Em todas as atividades se mostraram empenhadas, discutiam, 

questionavam e apontavam sugestões. Portanto, conclui-se que o objetivo principal, 

repensar  o  ensino  da  Matemática  foi  alcançado.  Sendo  assim,  avalia-se 

positivamente a implementação do Projeto. 
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