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Este trabalho tem como objetivo descrever os resultados de uma pesquisa, realizada na disciplina de 
Estatística, utilizando-se a modelagem matemática como metodologia de ensino e analisar as 
contribuições que a mesma pode oferecer ao ensino e à aprendizagem dessa disciplina. A ação 
pedagógica envolveu temas escolhidos pelos grupos de alunos, como: Médias dos acadêmicos 
correlacionadas com o número de livros retirados na biblioteca, pluralidade do Campus, situação 
socioeconômica e cultural da turma; fumo e rendimento acadêmico; acidentes com serpentes peçonhentas 
encontradas no município; ofertas e procura de produtos orgânicos em Tangará da Serra; desmatamento 
na região; relação entre os moradores e as cutias do bosque municipal, procedências dos acadêmicos e 
opinião da população sobre alimentos transgênicos. A partir da exploração de dados e informações, foram 
construídos modelos que permitiram elucidar os temas propostos e explorar conceitos estatísticos. A 
atividade culminou com a apresentação de um artigo sobre o assunto e a discussão dos resultados e da 
análise estatística numa plenária com toda a turma. A experiência possibilitou o contato com problemas 
do cotidiano de interesse dos alunos, o desenvolvimento da capacidade de criar, de fazer conjecturas, 
resolver, analisar e de interpretar os dados relacionados com os temas propostos. Percebeu-se, também, a 
mudança de atitude e o comprometimento com o trabalho desenvolvido, o interesse e a motivação para 
aprender conteúdos estatísticos; o desenvolvimento de habilidades para a investigação e a compreensão 
do papel sociocultural da estatística.  
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Introdução 

Este trabalho tem como objetivo descrever os resultados de uma pesquisa, 

realizada na disciplina de Estatística, ministrada no segundo semestre para os cursos de 

Agronomia e Ciências Biológicas, integrantes do Programa de Ciências Agroambientais 

(PCAA) no segundo semestre de 2008, num Campus da Universidade do Estado de 

Mato Grosso (UNEMAT). A modelagem matemática foi utilizada como metodologia de 

ensino a fim de analisar as contribuições que a mesma pode oferecer ao ensino e à 

aprendizagem dessa disciplina. Algumas das sessenta aulas foram destinadas a esse 

trabalho, inclusive, no laboratório de informática para facilitar as atividades 

desenvolvidas. 

Justifica-se a escolha da modelagem matemática por possibilitar trabalhar com 

problemas da vida dos alunos e, assim, dar significado aos conteúdos estatísticos e, 

também, permitir um trabalho colaborativo e integrado entre professor e alunos, 

tornando-os responsáveis pelo próprio conhecimento. 

 

Modelagem matemática 



Esta investigação embasa-se em autores que discutem a modelagem matemática 

na educação em diferentes níveis de ensino e contextos. 

Para Bassanezi (2002), faz-se necessário buscar alternativas de ensino 

aprendizagem que facilitem a compreensão da matemática e sua utilização. Segundo o 

autor, a modelagem matemática é capaz de unir teoria e prática, motivar o aluno no 

entendimento da realidade que o cerca e na busca de meios para agir sobre ela e 

transformá-la.  

Segundo Burak (2004), a modelagem matemática vem ao encontro das 

expectativas do educando, por dar sentido ao que ele estuda, por satisfazer suas 

necessidades, seus interesses, realizando seus objetivos. O aluno passa a trabalhar com 

mais entusiasmo e perseverança formando atitudes positivas em relação à estatística, ou 

seja, há o despertar do gosto pela disciplina. 

Barbosa (2004, p. 4), ao discutir atividades de modelagem na educação 

matemática desenvolvidas no ensino, sintetiza que modelagem matemática “é um 

ambiente de aprendizagem no qual os alunos são convidados a problematizar e 

investigar, por meio da matemática, situações com referência na realidade”. O autor 

registra situações com modelagem matemática desenvolvidas em sala de aula e as 

conquistas obtidas em favor da educação matemática. 

Caldeira (2004), ao se referir à modelagem matemática, enfatiza a necessidade 

dos conhecimentos para o aluno atuar como sujeito de transformação social e sugere 

que essa aprendizagem parta do contexto sociocultural do aluno, proporcionando-lhe o 

desenvolvimento do pensamento lógico, da criatividade, de aprender conceitos e de 

construir estruturas matemáticas, a fim de compreender a realidade social, histórica e 

cultural. 

Diante desses argumentos, entende-se que a modelagem matemática faz sentido 

para a aprendizagem a partir do contexto do aluno, que apresenta mais entusiasmo para 

aprender, além de gostar dessa forma de aprendizagem, e encontrar também facilidade 

na tomada de decisões em situações do cotidiano que envolva aspectos socioculturais. 

Nesse sentido, Gadotti (2003, p. 48), ao elucidar porque as pessoas aprendem, escreve: 

 

Todo ser vivo aprende na interação com o seu contexto: aprendizagem é 
relação com o contexto. Quem dá significado ao que aprendemos é o 
contexto. Por isso para o educador ensinar com qualidade, ele precisa 
dominar, além do texto, o com-texto, além do conteúdo, o significado do 
conteúdo que é dado pelo contexto social, político, econômico ... enfim, 
histórico do que ensina. 



Ao ministrar aulas de estatística, é importante ao professor estar ciente do 

contexto no qual seu aluno está inserido. Os dados pesquisados no contexto dos alunos 

da turma podem favorecer a aprendizagem da disciplina. 

A modelagem matemática passa a ser uma metodologia de ensino quando o 

professor tem um embasamento teórico e está ciente do aluno que almejar formar 

(CARGNIN-STIELER, 2007). Relacionar a aprendizagem de estatística com o contexto 

do aluno pode atuar como um facilitador da aprendizagem dessa disciplina e relacioná-

la com as outras ciências. 

 

Abordagem metodológica 

Em sala de aula os alunos puderam se organizar em grupos de no máximo quatro 

e sugerir um tema para ser pesquisado e explorado pelo grupo. Após sugerirem o tema, 

foram encorajados a esquematizar um projeto para realizar a pesquisa (traçar ações e 

escrever como fariam a pesquisa). A última etapa seria a escrita de um “artigo” sobre os 

dados que haviam coletado. Essas atividades começariam no início do semestre e 

culminariam no final do semestre com a apresentação do trabalho desenvolvido aos 

colegas da sala. 

Durante o processo foram anotados os comentários realizados pelos grupos de 

alunos e ao término dos trabalhos, foi sugerido que avaliassem individualmente o 

trabalho realizado durante todas as aulas de Estatística no semestre.  

  

A ação pedagógica 

O trabalho em sala de aula foi desenvolvido tentando seguir as etapas da 

modelagem matemática: escolha do tema, pesquisa exploratória; levantamento de 

dados; organização dos dados coletados, redução e representação dos dados; análise 

crítica e tomada de decisão. 

Os alunos  dividiram-se em pequenos grupos e observou-se, durante o trabalho, 

que os grupos escolheram temas vinculados ao seu cotidiano, como médias dos 

acadêmicos correlacionadas com o número de livros retirados na biblioteca, pluralidade 

do Campus, situação socioeconômica e cultural da turma; fumo e rendimento 

acadêmico; acidentes com serpentes peçonhentas encontradas no município; ofertas e 

procura de produtos orgânicos em Tangará da Serra; desmatamento na região; relação 

entre os moradores e as cutias do bosque municipal, procedências dos acadêmicos e 

opinião da população sobre alimentos transgênicos. Pesquisaram e problematizaram 



situações da realidade e utilizaram estatística para analisar e tomar decisões. E isso nos 

remete aos argumentos teorizados por Barbosa (2004). 

Percebeu-se o quanto os alunos estão habituados a receberem o conteúdo pronto 

e isso está de acordo com a zona de conforto mencionada por Skovsmose (2000). No 

início, alguns sugeriam que essa nota fosse substituída por uma avaliação (prova). Para 

eles tornava-se mais fácil do que pensar num tema que pudessem pesquisar. Assim 

restava a dúvida se realmente qualquer assunto poderia interessar. Aos poucos foram 

percebendo que o assunto ficava a critério do grupo e que o que interessava para 

estatística era como seria realizada a pesquisa, que dados poderiam ser levantados e 

como seriam os procedimentos para analisá-los. 

Durante o trabalho, seguiu-se a metodologia da modelagem matemática, mas 

não poderíamos antecipar, prever ou pré-dizer os conteúdos, os modelos porque tudo 

dependia da ação dos atores, alunos e professora no processo coletivo, compreendido 

como aprendizado. Os alunos discutiam os temas, formulavam o problema, elaboraram 

forma de coletar os dados, de reduzir, de analisar e avaliar as decisões tomadas. 

Ocorreu investigação dos conteúdos, elaboração do problema, coleta de dados, 

organização dos dados, redução e representação dos dados, análise crítica e tomada de 

decisão. 

Os alunos construíram tabelas e utilizaram a planilha de eletrônica para traçar 

gráficos e calcular algumas medidas estatísticas a fim analisar os dados. 

Um dos grupos pesquisou se o fumo interfere na aprendizagem dos alunos. Para 

responder a essa questão elaboraram um questionário e pesquisaram algumas turmas do 

de Ciências Biológicas, Agronomia, Enfermagem e Administração em Agronegócios. 

Entre outras montaram a tabela abaixo  

 

Tabela 1: Relação dos não fumantes com a aprendizagem  

Desempenho Já Experimentaram Nunca Experimentaram 

Passaram direto 28 60 

Ficou de PF* 18 34 

Ficou de DP** 9 15 

Ficou de PF e DP 3 3 

Total 58 112 

Fonte: Acadêmicos do 2º semestre - UNEMAT, Tangará da Serra 



 

Esse grupo conclui que 5,02 % dos acadêmicos pesquisados fumam e destes 

55,5% não apresentaram bom desempenho nos semestres anteriores segundo a opinião 

dos pesquisados. Para chegarem a essa conclusão, precisaram discutir e analisar várias 

tabelas por eles construídas e também sugerir e indagar todo o trabalho de pesquisa 

realizado. Além dessa conclusão do trabalho, puderam observar na prática a dificuldade 

de pesquisar várias pessoas, de responder um problema que às vezes parece fácil, mas 

implica em variáveis nem sempre mensuráveis. A participação ativa dos alunos durante 

todo o processo gerou a riqueza do aprendizado para esse grupo. Esse tema como os 

outros, não é neutro, pois fez o grande grupo refletir sobre o problema posto e a resposta 

elaborada pela grupo gerou discussões, principalmente, na validação dos resultados. A 

pesquisa desse grupo não utilizou cálculos estatísticos para tomada de decisões, ao 

contrário, foram as tabelas e as porcentagens que auxiliaram nas análises. Com os dados 

coletados não foi possível calcular medidas estatísticas, mas mesmo assim, tiveram 

êxito no trabalho realizado. Eles obtiveram o conhecimento sistematizado em sala e o 

conhecimento de uma realidade com sua pesquisa. (CARGNIN-STIELER, 2006) 

Outro grupo formulou o problema para saber quais os tipos de acidentes com 

serpentes peçonhentas encontradas no município de Tangará da Serra – MT. Com os 

dados obtidos nas “Fichas de investigação de acidentes por animais peçonhentos”, no 

período de 01/2006 a 12/2006 do sistema de notificação da Secretaria Municipal de 

Saúde de Tangará da Serra, no período de 01/2006 a 12/2006, construíram vários 

tabelas e gráficos, um deles é o representado abaixo. 

 

Gráfico 1: Número de casos de acidentes com serpentes peçonhentas no município de Tangará da Serra 
em relação aos meses do ano  



 

Fonte: Dados coletados nas “Fichas de investigação de acidentes por animais peçonhentos”, pertencentes 
ao sistema de notificação da Secretaria Municipal de Saúde de Tangará da Serra, no período de 01/2006 a 
12/2006. 
 

Entre outros, o grupo de alunos que investigou as médias dos acadêmicos do 

segundo semestre do PCAA relacionadas com o número de livros retirados na 

biblioteca, construíram o diagrama de dispersão abaixo e procuraram o melhor modelo 

que se ajustaria aos pontos. 

 

Gráfico 2: Comparação do número de livros retirados pelos acadêmicos do GA1. 2 e suas respectivas 
médias finais no primeiro semestre. 
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Fonte: Dados obtidos na Biblioteca e no DAA-UNEMAT-CUTS 

 

O grupo concluiu que o número de livros retirados pelo acadêmico na biblioteca 

não interfere em suas notas, pois houve acadêmicos com poucas retiradas ou nenhuma e 
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obtiveram média equivalente aos que fizeram uso dos livros da biblioteca. Houve várias 

hipóteses e discussões, mas para chegar a essa conclusão procuraram alguns modelos 

que se ajustassem aos dados e com isso fixaram ou aprenderam conceitos estatísticos, 

ou seja, conteúdos estudados. Pela riqueza dos dados, eles puderam obter várias 

medidas e inclusive analisá-las. Segue abaixo um exemplo. 

 

Tabela 2: Medidas estatísticas sobre o número de livros retirados na biblioteca pelos alunos do GA1. 2 
durante o primeiro semestre de 2007/1. 

Estatística descritiva 
Média 33,08 
Erro padrão 4,64 
Mediana 34,00 
Moda 46,00 
Desvio padrão 16,73 
Variância da amostra 279,74 
Curtose -0,14 
Assimetria -0,07 
Intervalo 60,00 
Mínimo 4,00 
Máximo 64,00 
Soma 430,00 

Contagem 13,00 
Fonte: Dados obtidos na Biblioteca da UNEMAT-CUTS 

 

Ao calcularem as medidas estatísticas da tabela, demonstraram conhecimento da 

disciplina principalmente ao interpretarem as medidas e descrevê-las. 

Os documentos produzidos não foram direcionados, surgiram da vontade de 

saber do grupo. A professora orientava, sugeria, incentivava e oferecia apoio, 

provocando reflexões e discussões para que refletissem, justificassem seus 

procedimentos e explicitassem estatisticamente suas conclusões conforme orientação de 

Ferruzzi (2004). Ocorreram trocas valiosas de conhecimento entre o grupo e a 

professora, pelo amadurecimento dos envolvidos no contexto.  

Os documentos elaborados pelos grupos resultaram em artigos publicados em 

eventos na forma de comunicação oral e pôster. Concorda-se com Masetto (2001) que 

redigir um artigo é uma atividade que auxilia a aprender comunicar-se por escrito sobre 

seus conhecimentos de forma sintética, lógica, coerente, com argumentação para 

fundamentar suas posições. 

Durante esse estudo, foi possível confirmar a afirmação de Demo (1996), ou 

seja, que educar através da pesquisa é um desafio agradável, mas não fácil. Dessa 

forma, pode-se relatar que durante as atividades desenvolvidas, a dedicação dos alunos e 



professora foi além do que se costuma vivenciar e essa constatação foi percebida e 

relatada tanto pelos alunos quanto pela professora.  

A escolha do assunto a ser pesquisado pelos grupos despertou o interesse e a 

curiosidade e favoreceu aos alunos conhecimento estatístico entre outros para resolver e 

validar o problema, a partir do cotidiano. 

No final do semestre, ao avaliarem o curso de Estatística, sobre as atividades de 

investigação que culminaram no artigo os depoimentos foram positivos. Os relatos 

foram digitados conforme foram escritos, ou seja, sem sofrer correções. Os alunos 

relataram os pontos positivos, os pontos negativos e as sugestões para o próximo 

semestre. Entre esses, apareceram quatro sugestões de temas que eles gostariam de 

pesquisar caso tivessem que fazer um trabalho similar. Foram selecionados alguns 

relatos que se referem especificamente às atividades desenvolvidas com investigação 

dos alunos. Um dos depoimentos relata as repetências, com mais de um professor, e o 

aprendizado obtido neste semestre. 

 

O curso dessa vez foi de grande valia, pois estive cursando estatística pela 
quarta vez. E o detalhe é que em nenhuma vez eu tinha absorvido um bom 
aprendizado, e dessa vez tivemos melhores aproveitamentos, como trabalhos 
de campo ou pesquisa para melhor aprender. R1 2007/2 

 

Esse relato nos remete às palavras de Gadotti (2003) e Caldeira (2004), que fez a 

diferença para o aluno pode ser o contexto que ele pesquisou, a pesquisa ou trabalho de 

campo ao qual se refere fez a diferença para melhorar sua aprendizagem. O tema desse 

trabalho foi escolhido pelo seu grupo e nesse espaço pode discutir e fazer valer também 

o seu conhecimento e opinião e, provavelmente, teve espaço para demonstrar o 

conhecimento adquirido. Durante o semestre, em nenhum momento, relatou ser um 

aluno que teria cursado a disciplina em outras oportunidades. No grande grupo nem 

todos os alunos fazem uso da palavra. 

Aquilo que parecia uma dificuldade no início para alguns alunos ou grupos, as 

atividades extraclasse, no final do semestre são relatados como situações que passaram 

a apreciar. “Gostei muito do artigo e de trabalhar extraclasse” R21 2007/2 

Com os dados pesquisados, nem sempre as medidas estatísticas eram fáceis de 

ser calculadas, acredita-se que essa seja uma das razões para usar as novas tecnologias 

em sala de aula. Como um facilitador da aprendizagem, foi utilizado o laboratório de 

informática e pela avaliação a maioria dos alunos pôde usufruir de melhores condições, 



conforme relatos. “A disciplina de estatística foi bastante proveitosa, já que tivemos as 

aulas teóricas associadas às aulas práticas no laboratório de informática”. R12 2007/2 

“Aulas dinâmicas, sempre aplicando o conhecimento teórico na prática, com o uso de 

computadores”. R10 2007/2. Comparam-se esses relatos aos observados por Bassanezi 

(2002), acreditam ter utilizado a teoria e consideram as aulas de laboratório como aulas 

práticas. 

Pela experiência vivenciada em outras oportunidades, uma das dificuldades 

enfrentadas pelo professor de estatística é a conscientização de que os acadêmicos em 

seu curso poderão lançar mão dessa ferramenta que é a estatística para as outras 

ciências. Considerou-se oportuno relatar alguns trechos sobre a importância da 

disciplina para o profissional em formação. “Os trabalhos de pesquisa também ajudaram 

bastante, pois fez com que víssemos se tínhamos ou não entendido a matéria. A 

disciplina em si foi boa” R22 2007/2 “Todo o conteúdo dado na disciplina de Estatística 

é de grande importância para a área agronômica, os métodos utilizados pela professora 

são bons”. R15 2007/2 “A estatística é uma matéria bastante importante para o campo 

da Agronomia....” R20 2007/2. Por esses relatos, acredita-se que esses acadêmicos 

deram sentido à disciplina e vem ao encontro do que diz Burak (2004). 

Algumas dificuldades também foram encontradas, nem todos os alunos têm a 

mesma facilidade para trabalhar com os computadores. “Eu gostei das aulas, achei bem 

interessante só não gostei das aulas no laboratório de informática, era bem confusa”. 

R25 2007/2. Outra dificuldade enfrentada foi o acompanhamento de todas as atividades 

de campo e pesquisa, elas demandam tempo por parte do professor, e caso esse não 

possa acompanhar, tem que depositar confiança e credibilidade nos trabalhos dos 

acadêmicos. Em alguns artigos escritos sobre o que foi pesquisado, apareceram partes 

copiadas e não citadas por alguns grupos que ainda não sabiam as normas vigentes, por 

isso, o professor precisa estar atento. De uma forma geral, a modelagem matemática é 

uma metodologia que demanda mais tempo tanto para o aluno quanto para o professor. 

 

Considerações finais 

Observou-se que o interesse em elaborar o problema sobre o assunto escolhido 

pelo grupo, resolvê-lo e validá-lo, bem como escrever sobre o assunto escolhido, 

demandou conhecimento e busca coletiva dos alunos e favoreceu a aprendizagem. Foi 

possível observar que a contextualização do tema deu significado à aprendizagem da 

estatística no decorrer do semestre. Durante o desenvolvimento do trabalho, percebeu-se 



que ocorreram mudanças significativas nas atitudes e habilidades dos alunos, porém 

essas mudanças não sobrevieram de imediato e nem foram simultâneas a todos. 

Percebeu-se o comprometimento com o trabalho realizado, o interesse e a motivação 

para aprender conceitos estatísticos, além de habilidades para investigar e compreender 

o papel sociocultural da estatística. 

Relata-se essa experiência na intenção de discutir e repensar a própria prática 

pedagógica e também na esperança de que outros professores se engajem na discussão. 

 
Referenciais Bibliográficas 

 
BARBOSA, Jonei Cerqueira. Modelagem na Educação Matemática: Uma perspectiva. 
In: ENCONTRO PARANAENSE DE MODELAGEM EM EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA, 1. 2004b, Londrina. Anais. Londrina: UEL, 2004. 1 CD-ROM. 
 
BASSANEZI, Rodney Carlos. Ensino-aprendizagem com Modelagem Matemática: 
uma nova estratégia. São Paulo: Contexto, 2002. 
 
BURAK, Dionísio. Modelagem Matemática e a sala de aula. In: Encontro Paranaense 
de Modelagem em Educação Matemática, 1., 2004, Londrina. Anais. Londrina: UEL, 
2004. 1 CD-ROM. 
 
CALDEIRA, Ademir Donizeti. Modelagem Matemática e a prática dos professores do 
Ensino Fundamental e Médio. In: ENCONTRO PARANAENSE DE MODELAGEM 
EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 1., 2004, Londrina. Anais. Londrina: UEL, 2004. 1 
CD-ROM. 
 
CARGNIN-STIELER, Marinez. Contextualizando o ensino de estatística. In: RAYS, 
Oswaldo Alonso (org.). Educação Matemática e Física: subsídios para a prática 
pedagógica. Santa Maria: UNIFRA, 2006. 
 
CARGNIN-STIELER, Marinez. Compreensão de conceitos de matemática e 
estatística na perspectiva da modelagem matemática: caminhos para uma 
aprendizagem significativa e contextualizada no ensino superior. Santa Maria: 
UNIFRA, 2007. Dissertação (Mestrado em Ensino de matemática). Centro Universitário 
Franciscano-UNIFRA, 2007. 
 
DEMO, Pedro. Educar pela pesquisa. 2ª ed. Campinas, SP: Autores Associados, 1996. 
 
FERRUZZI, Elaine Cristina. Modelagem Matemática no ensino tecnológico. In: 
ENCONTRO PARANAENSE DE MODELAGEM EM EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA, 1., 2004, Londrina. Anais. Londrina: UEL, 2004. 1 CD-ROM. 
 
GADOTTI, Moacir. Boniteza de um sonho: ensinar-e-aprender com sentido. Novo 
Hamburgo: Feevale, 2003. 
 
MASETTO, Marcos T. Atividades pedagógicas no cotidiano da sala de aula 
universitária: Reflexões e sugestões práticas. In: CASTANHO, Sergio e CASTANHO, 



Maria Eugênia (orgs). Temas e textos em metodologia do ensino superior. Campinas: 
Papirus, 2001. 
 
SKOVSMOSE, Olé.Cenários para Investigação. In: Bolema. Rio Claro, ano 13, nº. 14, 
2000. 
 


