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Resumo: Este trabalho é uma análise parcial dos dados de uma investigação com o intuito de 

contribuir com a atual discussão sobre a utilização da modelagem matemática em cursos de 

formação de professores. A pesquisa teve uma abordagem qualitativa baseada em dados 

coletados em entrevista coletiva semi-estruturada. A entrevista foi estruturada com quatro 

questões para saber a opinião sobre a metodologia utilizada, sobre a importância do trabalho, 

se adotaria a mesma forma de trabalhar e avaliação das atitudes e atividades desenvolvidas 

pelas professoras. Os sujeitos participantes foram os alunos do sétimo semestre de um curso 

de Licenciatura em Matemática, utilizando-se a modelagem matemática para analisar as 

contribuições que ela pode oferecer ao ensino e aprendizagem dessa disciplina. A ação 

pedagógica envolveu temas escolhidos pelos alunos e a partir da exploração de dados e 

informações foram construídos modelos que permitiram elucidar os temas propostos e 

explorar conceitos matemáticos. A apreciação da experiência pelos futuros professores foi 

positiva e elencaram a contribuição na compreensão dos conteúdos matemáticos, 

desenvolvimento da habilidade de pesquisa, a significação das atividades escolares e o 

envolvimento dos alunos. 
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Introdução 

 

Este trabalho é uma análise parcial dos dados de uma investigação com o objetivo de 

obter a opinião do aluno de Licenciatura em Matemática, participante da pesquisa sobre as 

atividades desenvolvidas com relação à modelagem matemática em uma disciplina de 30 

horas semestrais. Ao realizar a entrevista coletiva, inicialmente foi lido o objetivo da pesquisa 

que se propunha investigar a contribuição da modelagem matemática para uma aprendizagem 

contextualizada e significativa. 

A referida entrevista foi respondida pelos alunos participantes coletivamente depois de 

ministrada a disciplina. Os sujeitos opinaram sobre a metodologia utilizada nas aulas da 

disciplina, sobre a importância do trabalho realizado, se adotariam a mesma forma de 

trabalhar nas suas aulas como futuros professores, justificando as opiniões e como avaliaram 
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as atitudes e as atividades desenvolvidas pelas professoras. Falaram com propriedade e se 

detiveram nas questões, explicando e exemplificando. As questões foram lidas e eles 

responderam com tranqüilidade discutindo, opinando e complementando a resposta do colega.  

 

A apreciação da experiência pelos futuros professores 

 

A primeira pergunta realizada ao grupo foi sobre a metodologia utilizada nas aulas, e 

os alunos opinaram positivamente sobre essa forma utilizada para a aprendizagem, por 

despertar o gosto e o interesse pela matemática. Argumentaram que se sentiram livres quanto 

a matemática a ser trabalhada, não foram forçados a estudar este ou aquele conteúdo e 

teoremas. Nesse sentido, as vozes dos sujeitos da pesquisa convergem para os achados de 

Burak  

 

No estudo da matemática através da modelagem, as atividades se constituem 

na ação de refletir, de fazer, de construir, de concluir e de generalizar. Esta é 

a liberdade que essa prática educativa parece permitir a cada participante do 

processo, ao favorecer o uso de suas próprias estratégias, na sua maneira 

natural de pensar, sentir e agir. (Burak 1987, p. 32) 

 

Em nenhum momento, classificaram modelagem matemática como fácil, pelo 

contrário, acreditaram ser trabalhoso para o aluno e na opinião deles, foi um trabalho diferente 

do que estavam acostumados a fazer e se sentiram desestruturados no início, mas aos poucos 

foram sentindo-se seguros. Nesta direção relacionado ao trabalho matemático “[...] deu 

bastante trabalho até decidir o que fazer”. (Aluno 3) 

Citaram também o pouco tempo para decidir o que fazer, a dificuldade para escrever e 

não poder ausentar-se das aulas, devido ao fato de que o trabalho era em grupo. 

Argumentaram que se sentiam responsáveis pelas aulas; tinham que pensar o que iam fazer, 

mas, tinham clareza do que fazer. Transcrevo a seqüência das falas quando se referem a essa 

situação 

 

[...] achei muito interessante, ficou bem claro o que fazer. Nós tínhamos que 

fazer, nós tínhamos que correr atrás... (Aluno 6) [...] não dava para matar 

aula, não tinha como matar aula... (Aluno 3) [...] tínhamos que fazer. Se eu 

faltasse o meu trabalho ia ficar parado. (Aluno 1) [...] Gostei muito de 

trabalhar, pesquisamos muita coisa que não conhecia. (Aluno 4) 

 

Um aluno relatou que, no início, parecia uma brincadeira, depois, percebeu o quanto 

pesquisou e trabalhou para desenvolver as atividades. Nesse sentido, transcrevo parte da fala 



do aluno 3. “[...] no início eu pensei que era uma brincadeira, mas realmente não foi [...] Tem que 

pesquisar e trabalhar e deu trabalho, mas foi um trabalho bom de se fazer porque é uma coisa que eu 

gosto, é um tema que eu gosto, aí é interessante”. 

Pelas vozes dos sujeitos da pesquisa, observou-se que se sentiram compromissados 

com a aprendizagem, pois perceberam que a aprendizagem dependia deles e não só do 

professor. Percebeu-se durante a realização do trabalho que no final do encontro, os alunos 

não saíam da sala e continuavam trabalhando. 

A segunda questão foi sobre a importância do trabalho realizado. Consideraram 

importante e argumentaram a importância para sua formação, pois aprenderam como trabalhar 

determinados conteúdos, envolvendo os alunos na aprendizagem. O fato de trabalharem um 

tema do cotidiano e a motivação que o trabalho despertou foram outras vantagens citadas 

pelos alunos. Transcrevo parte da entrevista sobre a importância da modelagem matemática. 

 

[...] aprendi como trabalhar um conteúdo, posso buscar um assunto da 

realidade, como preparar as aulas para o aluno. É uma alternativa usar 

modelagem matemática sempre ou em algum conteúdo que for possível, é 

uma coisa diferente. [...] é importante para a formação porque consegue 

envolver o aluno, trazer assunto do cotidiano, da região. ... [...] Aprendemos 

como trabalhar o conteúdo, é uma alternativa, incentiva o aluno [...] (Aluno 

1) ... [...] proporciona ao aluno sanar suas dúvidas. (Aluno 6) [...] a 

importância dela é para nossa formação, para ser professor. A idéia é trazer 

um tema do cotidiano e trabalhar com ele. Modelagem é isso. O professor 

geralmente não consegue envolver o aluno, chamar a atenção e com a 

modelagem consegue. Bom, é que estou fazendo o estágio bem quando estou 

fazendo a disciplina porque os alunos estão desanimados, meus alunos não 

deixam nem abrir a boca e dizem que odeiam matemática. Trazendo alguma 

coisa do real, um exemplo básico, um exemplo deles porque escrever 

números ninguém entende, mas se falar de dinheiro eles entendem e isso é 

modelagem. (Aluno 5) 

 

Citaram também que aprenderam a pesquisar e que se sentiram desafiados, pois no 

início acreditavam que não seriam capazes de pesquisar sobre um assunto e elaborar 

situações-problema, mas com o passar do tempo perceberam que conseguiram realizar o 

trabalho e, além disso, aprenderam novos conteúdos matemáticos e estatísticos. Nesse sentido 

Barbosa (2001c, p. 32), assinala que “os alunos não tem procedimentos fixados previamente, 

o que demandará deles certo esforço intelectual”. Transcrevo a seqüência das falas ao 

discutirem o que aprenderam 

 

[...] aprendemos a pesquisar. Aprendemos qual é nossa dúvida e pesquisar o 

que queremos saber. (Aluno 3) [...] é um desafio à nossa capacidade, para 

escrever e montar os problemas. (Aluno 6) ... [...] Aprende a estruturar o 



conteúdo. (Aluno 1) [...] foi interessante, trabalhamos com softwares 

diferentes, conhecemos situações que não conhecíamos. (Aluno 4) [...] nós 

queríamos saber então fomos pesquisar, nos interessamos pelo assunto e pelo 

conteúdo. (Aluno 2) [...] pesquisei muita coisa que não sabia. (Aluno 4) 

 

Acreditaram que é uma alternativa pedagógica para incentivar o aluno a gostar da 

matemática. Como professores, alguns (33%), analisando todos os comentários sobre esta 

questão, não adotariam esta metodologia em todas as aulas porque demandaria tempo e isso 

não permitiria desenvolver todos os conteúdos que o programa da escola exige. Esse é um dos 

obstáculos para os professores apontado por Bassanezi (2002, p. 37), em especial quando 

aplicada em cursos regulares “acreditam que perderão muito tempo para preparar as aulas e 

também não terão tempo para cumprir todo o programa do curso”. 

Pelas falas percebe-se que nem todos têm uma idéia formada sobre o que é a 

modelagem matemática, porque os argumentos se baseavam apenas na experiência 

vivenciada, enquanto que na literatura existem outras formas de realizar modelagem 

matemática. Esta foi a primeira experiência vivenciada, pelos sujeitos da pesquisa e sabe-se 

que em cursos regulares existem distintos problemas que interferem no trabalho do professor.  

A terceira pergunta foi se adotariam a mesma forma de trabalhar que se adotou na 

disciplina e o porquê. Quase todos haviam se pronunciado sobre esta indagação 

espontaneamente na questão anterior e ela foi a mais debatida. Todos queriam falar ao mesmo 

tempo, justificar as vantagens como professor e como aluno, repetir e enfatizar o aprendizado 

que acreditavam ter conquistado, durante o semestre.  

As discussões foram além da questão posta, pois compararam a metodologia usada 

nesta disciplina com outras disciplinas ministradas no curso e argumentaram o quanto foi 

proveitosa, manifestando-se favoráveis. Segundo os sujeitos da pesquisa é possível utilizar 

essa metodologia em qualquer nível de ensino, essa mesma perspectiva aparece no texto de 

Wodewotzki e Jacobini (2004), inclusive no curso superior, em disciplinas como Cálculo e 

Álgebra. Nesse sentido, transcrevo parte da fala do aluno 6. “[...] sim, com certeza. Não só no 

ensino fundamental como no ensino médio e superior, eu adotaria porque ela dá liberdade 

para o aluno trabalhar com o que ele gosta, aí ele faz bem”. 

Comentaram que a maioria dos alunos do ensino fundamental não tem gosto pela 

matemática e muitas vezes demonstram aversão pela disciplina. O aluno 5 no final, se 

posiciona como professor “[...] Primeiro eu tenho que fazê-lo gostar e depois ele vai entender, 

tenho que motivar e motivar, porque se eu deixá-lo ele isolado, só na matemática, ele nem 

está aí, não vai”.Sua fala assemelha-se a alternativa para solução dos problemas com o ensino 



de matemática descrita por Burak (1987, p. 17), “O professor, através dos seus procedimentos 

diários, pode contribuir para que seu aluno goste e estude matemática ou deteste. Se conseguir 

motivá-lo, o aluno estudará matemática pelo interesse e gosto que ela desperta”. 

Argumentaram que a modelagem matemática torna o aluno e o professor criativos e 

motiva o trabalho, pois busca criar situações-problema que envolve a vivência do aluno. 

Argumentaram que o professor que utiliza a modelagem matemática estará no contexto dos 

alunos e procurará, em conjunto com eles, solucionar seus problemas.  

 

[...] Para dar uma aula vai ter que pensar, tem que pensar em situações reais, 

o aluno tem que pensar e estudar mais, se eles trazem o problema, eles vão 

se interessar mais, é aquilo que o aluno vive. Situações reais chamam 

atenção. (Aluno 6) ... [...] vai aprender pesquisar, escrever, solucionar os 

problemas, escolhe o tema que ele gosta, pode escolher o conteúdo... (Aluno 

4) [...] não vai ouvir o professor falar, vai fazer a aula. (Aluno 3) [...] ele vai 

trazer um problema da vida dele, que ele vive. Ele não vai aprender se ele 

não se interessa. (Aluno 1) [...] tem que ser um exemplo que ele vive, 

problema da vida dele. (Aluno 4) 

 

Citaram que as maiores vantagens que eles vislumbraram foram: a produção do 

conhecimento, a oportunidade de realizar pesquisas, escrever, de buscar soluções de 

problemas reais. Citaram também a liberdade do trabalho e o fato de não precisar ouvir o 

professor durante toda a aula. Nesse sentido transcrevo parte da fala do aluno 4. “[...] sentia-

me realizado quando podia resolver o problema do jeito que queria, testar a solução e ver se 

realmente me interessava. O aluno sente prazer com isso ... produzia nas aulas. Quando as 

professoras falavam sentia a importância para meu trabalho”. 

Eles acreditam que se os professores utilizassem essa metodologia, mesmo que seja 

em algumas aulas, eles se sentiriam mais seguros de si como alunos, como ser humano e 

como professores. Nesse sentido, transcrevo parte da entrevista: “[...] íamos para aula 

produzir para nós, aprender a pesquisar, aprender a escrever, a redigir... (Aluno 3) e assim 

completa o aluno 4 “[...] aprendemos muito”. Nós relatos aparece uma perspectiva de 

liberdade de escolha relacionada ao “gosto pela matemática”. 

Manifestaram as alegrias que sentiram como aluno e nas falas enfatizaram que 

acreditavam que aconteceria o mesmo com seus alunos. Nesse sentido, transcrevo parte da 

fala do aluno 5. “[...] não precisarei impor conteúdo ou problemas que não fazem parte da 

vida deles. Sentia-me livre como aluno e como professor também conseguirei que o aluno 

sinta-se assim”. 



Este aluno compara a liberdade vivenciada como aluno e expressa que como professor 

procurará seguir o mesmo caminho e isso nos remete a fala de Freire (1996, p. 90) sobre a 

vivência dos alunos de licenciatura. 

 

É interessante observar que a minha experiência discente é fundamental para 

a prática docente que terei amanhã ou que estou tendo agora 

simultaneamente com aquela. É vivendo criticamente a minha liberdade de 

aluno ou aluna que, em grande parte, me preparo para assumir ou refazer o 

exercício de minha autoridade de professor. 

 

Um aluno argumentou ser difícil abordar novos conteúdos, mas não deixou de elencar 

as vantagens em utilizá-la tanto para o professor quanto para o aluno. Em sua fala, salientou 

que primeiramente ele, como professor, explicaria os conteúdos, para depois utilizar 

modelagem matemática e essa, é uma das sugestões de Burak (1987) para trabalhar com a 

modelagem matemática, inclusive em sua dissertação, relata ter trabalhado desta forma em 

algumas atividades.  

A quarta e última pergunta da entrevista coletiva foi sobre como os sujeitos da 

pesquisa avaliaram as atitudes e as atividades desenvolvidas pelas professoras em sala de 

aula. Destacaram como positivas tanto as atitudes como as atividades desenvolvidas e 

argumentaram que as professoras ouviam as idéias, opinavam, incentivavam e questionavam 

com o objetivo de fazê-los pensar. Sentiram o tempo todo a presença objetiva e direta das 

professoras e destacaram que a disciplina foi de grande valia pelo aprendizado que obtiveram. 

Salientaram como vantagens, a forma como foi conduzida a disciplina, o fato de aprenderem 

elaborar situações-problema, pesquisar, redigir e um entrevistado argumentou que conseguiu 

perder traumas da matemática e de outras disciplinas. Nesse sentido, transcrevo parte da 

entrevista. “[...] Recebíamos muita atenção, recebíamos e-mail e responderam nossos e-mail. 

Conseguíamos falar com a professora...” (Aluno 1) “[...] não sabia nem montar uma situação 

problema de tão alienada que estava... (Aluno 3)  

Barbosa (2001a) e Bassanezi (2002) escrevem sobre o envolvimento dos alunos nas 

atividades de modelagem matemática, que ocorre à medida que o tema escolhido interessa ao 

aluno e caso contrário, pode não se envolver nas tarefas sugeridas, nesse sentido “[...] 

sentíamos a presença objetiva e direta das professoras. Foi difícil. Esperávamos resolver tudo 

de uma vez, o tempo era curto, pouco tempo...” (Aluno 6) “[...] Deram o máximo de si, as 

professoras ajudaram no que eu queria que fosse solucionado. Eu aprendi a pensar...” (Aluno 

3) 



Salientaram que foi uma disciplina diferente e difícil porque não haviam trabalhado 

desta forma, mas agora gostariam de cursar outras disciplinas utilizando esta mesma 

metodologia. Argumentaram que sentiram interesse e motivação para realizar as atividades 

porque, segundo eles, tiveram liberdade de pesquisar o que lhes interessava e tiveram 

oportunidade de errar e ver seus erros sem recriminações. Puderam dividir grupo e trocar de 

tema quando assim se fez necessário. Nesse sentido, transcrevo parte da entrevista. 

 

[...] foi diferente, difícil para nós. (Aluno 2) [...] não fomos obrigados a nada. 

Foi legal, e nós nos interessávamos, pesquisávamos... Cada um escolheu seu 

tema e não fomos forçados. (Aluno 6) [...] agora queria fazer outras 

disciplinas como essa, usando a modelagem matemática. (Aluno 2)  

 

O aluno 5 se expressa “[...] O que mais empolgava era a liberdade de pesquisar o que 

queria”. Remete-nos a explicação de Burak (2004, s.n.) para o interesse dos grupos. “O fato 

de o grupo compartilhar o processo de ensino, isto é, escolher aquilo que gostaria de estudar, 

ter a oportunidade de se manifestar, de discutir e propor, desenvolve o interesse de cada grupo 

e dos grupos”. Esse interesse citado pelo autor, os alunos expressam como liberdade no nosso 

ponto de vista. 

O que lhes angustiou no início foi voltar para casa com dúvidas porque, segundo eles, 

queriam elaborar as atividades e terminar o trabalho imediatamente. Como ponto negativo, 

falaram que a professora responsável pela disciplina não atendia a todos, num mesmo dia. 

Eles perceberam que seria humanamente impossível e por isso os grupos eram divididos entre 

as professoras, mas que fica fora da realidade deles, porque na sala de aula não teria um outro 

professor e nem uma turma com poucos alunos. O tempo disponibilizado para a disciplina, 

um encontro por semana, também foi outro ponto destacado como negativo. Nesse sentido 

transcrevo parte da entrevista. 

 

[...] eu queria resolver tudo de uma vez. (Aluno 6) [...] nos também 

queríamos acabar o trabalho logo. (Aluno 1) [...] a professora se dedicava a 

um grupo, não chegava a minha vez... E a professora ficava a aula inteira se 

dedicando. (Aluno 6) [...] só a professora da turma não daria para atender a 

todos. (Aluno 1) 

 

Concorda-se com Masetto (2001, p. 101), ao argumentar sobre as atividades 

pedagógicas em que se preocupou em criar melhores condições para a aprendizagem “[...] 

conseguimos motivar esses alunos para o estudo das disciplinas, envolvê-los com sua 



formação profissional e tornar significativo para eles o curso de graduação – e como 

conseqüência elevar o nível de qualidade desse curso”. 

 

Considerações finais 

 

Após a análise da entrevista coletiva, considera-se que os sujeitos participantes têm 

argumentos suficientes para considerarmos importante a investigação com a modelagem 

matemática desenvolvida na disciplina. Pelos relatos, pode-se concluir que a modelagem 

matemática contribuiu para uma aprendizagem contextualizada e significativa de conceitos 

matemáticos e estatísticos. A experiência foi rica e sugere-se a continuidade em outras 

disciplinas e em outros contextos, a fim de possibilitar uma melhor compreensão sobre a 

modelagem matemática. 

Pode-se salientar os resultados positivos obtidos nesta investigação em que foi 

utilizada a modelagem matemática e concorda-se com Barbosa (2001b) que as vantagens 

foram a contribuição na compreensão dos conteúdos matemáticos, desenvolvimento da 

habilidade de pesquisa observando o contexto sociocultural, a significação das atividades 

escolares, o envolvimento dos alunos, o relacionamento e o desempenho. Assim os alunos 

participantes desta investigação demonstraram características idênticas as encontradas por 

Blum, apud Barbosa (2003) e Bassanezi, apud Barbosa (2004) que são: motivação, facilitador 

da aprendizagem, aplicação da matemática em diversas situações, desenvolvimento de 

habilidades para a investigação e compreensão sociocultural da matemática. 
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