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APRESENTAÇÃO 
 

A publicação da quarta versão da Coleção Educação Matemática na 
Amazônia, iniciada em 2010, pela SBEM-PA - Sociedade Brasileira de 
Educação Matemática, durante a realização do IX EPAEM - IX Encontro 
Paraense de Educação Matemática, consolida o movimento de educação 
matemática em nossa região. Essa publicação materializa o sonho de 
disponibilizar um espaço de divulgação da produção de conhecimentos no 
campo da educação matemática voltados à região Amazônica. 

 

Consideramos importante apresentar aos estudantes de nível 
superior e professores da Educação Básica e Superior da Amazônia um 
conjunto de obras diversificadas tendo em vista os avanços dos estudos 
sobre o campo da Educação Matemática nos diversos centros de estudos 
do país e, mais recentemente, na região Norte e, principalmente, em Belém 
do Pará. Nesse sentido foram organizados os 11 volumes da Coleção IV 
Educação Matemática na Amazônia. 
 

Uma das metas estabelecidas pela Diretoria Regional da SBEM-PA é 
publicar a versão eletrônica desta coleção, para ser disponibilizada 
gratuitamente por meio do site da SBEM-PA, bem como dar seguimento ao 
projeto da revista com a publicação da revista eletrônica intitulada 
Educação Matemática na Amazônia em Revista. 
 

Neste livro os autores apresentam uma coletânea de artigos sobre o 
uso de Modelagem Matemática no ensino da Matemática e suas 
repercussões na formação do professor.  Iniciam apresentando subsídios 
teóricos e práticos à elaboração de atividades de Modelagem de modo a 
construir um referencial.  Seguem com a apresentação de elementos que 
possam ajudar a identificar e compreender os saberes docentes, com 
argumentações sobre o papel da racionalidade e da reflexividade na 
transformação das experiências docentes em saberes.  Finalizam com o 
relato de uma experiência de uso de Modelagem Matemática no ensino e 
na aprendizagem de Geometria Espacial. 

 
Maria Lúcia Pessoa Chaves Rocha 

                                                                   Maria José Freitas Mendes 
   Miguel Chaquiam 
      (Organizadores) 
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POSSIBILIDADES PARA MODELAGEM 
MATEMÁTICA NA SALA DE AULA 

 
Maria Isaura de Albuquerque Chaves 

Adilson Oliveira do Espírito Santo  
 
 
 

O ensino de Matemática por meio do processo de Modelagem1 é 
organizado de forma diferenciada em relação ao que comumente é feito 
nas salas de aula. Tal diferenciação evidencia-se nos conteúdos de ensino 
trabalhados – que muitas vezes não obedece a sequência predeterminada 
no planejamento escolar –, na necessidade de realizar-se pesquisa – quer 
seja para resolver ou para propor uma determinada situação  problema – , 
e nas estratégias pedagógicas a serem usadas pelo professor, que 
precisam considerar a participação integral e ativa do aluno.  

A Modelagem diferencia-se principalmente porque toma como ponto 
de partida problematizações com referência no cotidiano, não se tratando 
de uma simples contextualização, mas de um estudo sobre determinada 
situação real, com suas múltiplas e complexas variáveis, por meio da 
Matemática. 

Porém, ao optar por Modelagem, o professor não tem, a exemplo 
do que tradicionalmente acontece, um livro-texto para servir de apoio na 
oferta de atividades e ainda com resoluções e respostas ao final da edição. 
A organização da atividade de Modelagem, que engloba desde a sua 
finalidade ou o para quê a Modelagem será usada, até o cuidado com a 
diversidade da sala de aula, que diz respeito ao onde e o para quem a 
Modelagem será usada, é de fato, papel do professor.  

Dessa feita, este capítulo tem como principal objetivo elucidar 
alguns subsídios teóricos e práticos à elaboração de atividades de 
Modelagem para que professores de Matemática possam construir um 
referencial de apoio à elaboração de suas próprias atividades. Com essa 

                                                        
1 Para evitar repetições textuais, será usado, preferencialmente, apenas Modelagem para 
referir-se a Modelagem Matemática na perspectiva da Educação Matemática. 
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perspectiva, uma primeira questão sobre quais conhecimentos o professor 
precisa para ensinar por modelagem nos afigura de forma imperativa.  

Embora advoguemos a favor de que se aprende a fazer modelagem 
fazendo, admitimos que antes, e para esse fazer, necessita o professor de 
alguns saberes, sejam para suas primeiras experiências, sejam quando 
rotineiramente desenvolvem atividades diferenciadas na perspectiva da 
Modelagem, mesmo sem saber que se trata de Modelagem, como aqueles 
apontados por Silveira e Hlatki (2009), por exemplo. 

A respeito dos conhecimentos necessários ao professor para utilizar 
Modelagem, Chaves e Espírito Santo (2008b) argumentam que existem 
algumas necessidades de ordens gerais, porque pertencem a todos os 
professores, relacionadas com saber o que é e como pode ser usada a 
Modelagem em contextos escolares com suas respectivas oportunidades, e 
outras mais específicas, relacionadas com o tempo de docência de cada 
professor, ou com suas experiências prévias acerca da docência, que 
parecem determinar a predisposição para adoção de caminhos alternativos 
para ensinar Matemática. 

Doerr (2007) ao discutir os problemas que o ensino por aplicações e 
Modelagem traz para os professores a partir da análise de um episódio de 
ensino de uma professora do ensino secundário usando Modelagem para o 
ensino aprendizagem da Matemática, argumenta que tarefas de 
Modelagem demandam substancial conhecimento pedagógico do professor. 

Embora tais conhecimentos pedagógicos mencionados por Doerr 
(2007), tenham eminentemente natureza procedimental e atitudinal 
relacionados com compreensões acerca do fazer Modelagem e dos papéis 
que o professor precisa assumir na mediação do processo em sala de aula, 
respectivamente, nenhum deles, pode ser elaborado ou organizado sem 
conhecimentos de natureza conceitual que englobam, em especial, os 
conhecimentos acerca da Matemática, seu ensino e sua aprendizagem. 

A par das considerações até aqui desenvolvidas, de nossos objetivos 
iniciais e das limitações do presente meio de divulgação, optamos por 
apresentar a forma como pensamos o processo de Modelagem e como é 
possível usar esse processo na sala de aula, ilustrando com resumidos 
relatos de experiências. Em seguida, explicitamos alguns dos principais 
conhecimentos que dão suporte ao professor para o desenvolvimento das 
tarefas que lhe competem dentro do processo de Modelagem para o 
ensino.  
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MODELAGEM MATEMÁTICA: O PROCESSO 
 

A Modelagem Matemática não é de domínio exclusivo de 
matemáticos ou de professores, é usada por uma grande variedade de 
profissionais e de outras áreas do conhecimento, toda vez que utilizam 
conhecimentos matemáticos para representar, compreender e obter uma 
solução dos problemas pelos seus respectivos contextos de trabalho. 

Bassanezi (2002, p.35) cita a Física e a Química Teórica, a 
Biomatemática, os problemas da indústria e da engenharia, como as que 
mais se utilizam da modelagem e as Ciências Sociais como as que 
gradualmente, estão tornando-se clientes do poder da Matemática para a 
organização de seus dados e para testar a objetividade de seus 
pensamentos. 

Pode-se assumir que o processo da Modelagem Matemática consiste 
na organização de situações-problemas, provenientes do cotidiano ou de 
outras áreas do conhecimento, segundo a linguagem simbólica da 
Matemática, fazendo aparecer um conjunto de símbolos ou relações 
matemáticas – Modelo Matemático – que procura representar ou organizar 
a situação/problema proposta, com vistas a compreendê-la ou solucioná-la. 

Chaves; Espírito Santo (2008a, pp.151-152), com intenção de 
organizar o processo de Modelagem, propõem seu desenvolvimento por 
meio de etapas flexíveis, dado que nem sempre seguem uma determinada 
ordem. Em uma etapa preliminar ocorre o envolvimento com um tema 
(realidade) a ser estudado/problematizado, por meio de um estudo 
indireto, como pesquisas em jornais, livros ou revistas ou de um estudo 
direto em uma pesquisa de campo. É nessa etapa, comumente chamada de 
Interação, que se observa ou identifica, ou constrói o problema a ser 
estudado e faz-se o levantamento de dados qualitativos e quantitativos. 

 De posse dos dados qualitativos e quantitativos, e a partir deles, 
faz-se um levantamento de hipóteses e conjecturas gerando uma seleção 
de variáveis que concorrem para a escrita ou “tradução” da situação-
problema para a linguagem matemática.  

Como, em geral, um modelo matemático não representa a 
situação/problema em sua totalidade, mas apenas um recorte ou uma 
aproximação a partir de idealizações sobre a mesma, é no momento da 
seleção de variáveis que se faz o recorte, que diz respeito à escolha das 
variáveis intervenientes, ou mais significativas, para a construção do 
modelo, segundo os interesses/necessidades do modelador.  



Maria Isaura de A. Chaves - Adilson Oliveira do E. Santo - Elizabeth Gomes Souza 

 
12 

 

Construído um Modelo Matemático, o próximo passo é a validação 
desse modelo que ocorre por meio da análise crítica das respostas que este 
oferece quando aplicado à situação que o originou, no sentido de verificar 
o quanto as mesmas são adequadas ou não, mais ou menos precisas. Caso 
o modelo não atenda às necessidades que o geraram, o processo deve ser 
retomado em alguma de suas etapas. A essa etapa de questionamento dos 
resultados obtidos, chama-se de Validação do Modelo Matemático ou 
simplesmente, Validação.  

A resolução de algumas situações-problemas pelo processo de 
Modelagem pode não resultar na construção de um Modelo Matemático. 
Nesse caso, a ênfase é dada na utilização das teorias matemáticas para 
organizar ou oferecer uma solução a situação/problema proposta, e a 
validação se dá por meio de uma análise crítica das respostas obtidas, no 
sentido de verificar o quanto as mesmas são pertinentes ou não. Aqui se 
busca validar, ou não, um processo de resolução de uma 
situação/problema oriunda do cotidiano ou de outras áreas do 
conhecimento, e não de um Modelo Matemático que a represente. 

 
 

MODELAGEM MATEMÁTICA NA SALA DE AULA  
 
No âmbito da Educação Matemática, Modelagem pode ser definida 

como uma estratégia “de ensino-aprendizagem [que] parte de uma 
situação/tema e sobre ela desenvolve questões, que tentarão ser 
respondidas mediante o uso do ferramental matemático e da pesquisa 
sobre o tema”. (BIEMBENGUT e HEIN, 2003, p. 28) 

Nessa abordagem, um tema é escolhido e o professor, no 
desenvolvimento das atividades, contando agora com a participação dos 
alunos, utiliza as mesmas etapas do processo de modelagem – interação, 
levantamento de hipóteses/conjecturas, seleção de variáveis, “tradução” da 
situação-problema para a linguagem matemática e validação. 

 Burak (2004) que defende uma concepção de Modelagem 
prioritariamente voltada para a Educação Básica organiza o processo, cuja 
ênfase centra-se em si mesmo e não na obtenção de um Modelo, em cinco 
etapas básicas: escolha do tema; pesquisa exploratória; levantamento 
do(s) problema(s) ou situações problema; resolução do(s) problema(s) e 
desenvolvimento dos conteúdos matemáticos no contexto do tema; análise 
crítica das soluções.  
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Na escolha do tema o professor apresenta aos alunos alguns temas 
que possam gerar interesse do grupo. Os alunos também podem sugerir os 
temas. Em seguida os alunos são orientados a procurar informações, via 
pesquisa de campo ou bibliográfica para o desenvolvimento do tema 
escolhido – pesquisa exploratória.  

De posse dos materiais e dos dados da pesquisa desenvolvida, 
incentiva-se os alunos a conjecturar sobre tudo que pode ter relação com a 
Matemática. Estes são incitados a elaborar conjuntamente com o professor, 
problemas ou situações que permitam vislumbrar a possibilidade de aplicar 
ou aprender conteúdos matemáticos.  

Na resolução dos problemas e desenvolvimento dos conteúdos 
matemáticos no contexto do tema busca-se responder os problemas 
levantados com o auxílio do conteúdo matemático que foi requisitado em 
virtude da necessidade de respostas às questões levantadas. Assim, o 
conteúdo matemático primeiro é aplicado para posteriormente ser 
sistematizado, fazendo um caminho inverso do usual, onde primeiro se 
ensina o conteúdo para depois aplicar. 

Diferente também do usual o processo não se encerra com a 
obtenção de uma resposta para o problema proposto. Tem-se agora, a 
análise crítica das soluções – etapa marcada pela criticidade, não apenas 
em relação à Matemática, mas também em relação a outros aspectos, 
como a viabilidade e coerência das resoluções apresentadas, que muitas 
vezes são resolvíveis matematicamente, mas inviáveis para a situação 
estudada e para situações reais do cotidiano. Não é necessariamente a 
análise de um modelo, mas dos conteúdos, dos seus significados e no que 
eles podem contribuir para a melhoria das ações e decisões enquanto 
pessoas integrantes da sociedade e da comunidade em que participam 
(BURAK e KLÜBER , 2006) 

Barbosa (2003a, p.69-70) concebe Modelagem como “um ambiente 
de aprendizagem no qual os alunos são convidados a problematizar e 
investigar, por meio da matemática, situações com referência na 
realidade”, em que problematizar refere-se ao ato de criar perguntas ou 
problemas e investigar, refere-se à busca, à seleção, à organização e à 
manipulação de informação e de reflexão, na perspectiva de resolver os 
problemas ou responder as perguntas. Para a materialização, ou seja, para 
a utilização em sala de aula da modelagem, o autor identifica “três regiões 
de possibilidades”, as quais ele chama de “casos”.  
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Os “casos” de Barbosa (2003b, p.70) são categorizados conforme as 
tarefas que competem ao professor ou aos alunos desenvolverem dentro 
do processo de Modelagem, na sala de aula,  

 
No caso 1, o professor apresenta um problema, 
devidamente relatado, com dados qualitativos e 
quantitativos, cabendo aos alunos (...), acompanhados 
pelo professor, (...) a tarefa de resolver o problema. Já 
no caso 2, os alunos deparam-se apenas com o problema 
para investigar (...) Ao professor, cabe apenas a tarefa 
de formular o problema inicial. (...) E, por fim, no caso 3, 
trata-se de projetos desenvolvidos a partir de temas 
‘não-matemáticos’, que podem ser escolhidos pelo 
professor ou pelos alunos. (idem, p. 69). 
 

Ainda que os casos não sejam prescritivos já que representam a 
idealização de um conjunto de práticas correntes na comunidade, conforme 
ressalta o autor, pode-se vislumbrar a partir deles, várias formas de se 
organizar e de se mediar atividades de Modelagem, ou várias possibilidades 
de utilização.  

São caminhos/opções por meio dos quais podemos implantar e 
desenvolver o processo de Modelagem de forma gradativa nas aulas de 
Matemática, fazendo-se variar em número e em grau as atividades/tarefas 
que competem a cada um – professor e alunos – de acordo com as 
possibilidades e as limitações oferecidas pelo contexto escolar e com o grau 
de amadurecimento do professor frente à Modelagem Matemática. 

Enquanto Burak (2004) foca o desenvolvimento do processo de 
Modelagem, Barbosa (2003b) chama atenção para possíveis variações dos 
papeis de cada um dos participantes dentro do processo – professor e 
alunos. Ou seja, enquanto um aponta o como se pode fazer Modelagem na 
sala de aula, o outro aponta as possibilidades para professor e alunos 
envolverem-se nesse como. 

Combinando os “casos” de Barbosa (2003b) com as etapas 
propostas por Burak (2004) e por Chaves; Espírito Santo (2008a) temos, 
resumidamente, algumas possibilidades para o desenvolvimento da 
Modelagem na sala de aula, que, por sua vez se também combinadas entre 
si podem gerar outras: 
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ETAPAS DO PROCESSO 
POSSIBILIDADE 

1 2 3 

ESCOLHA DO TEMA professor professor prof./aluno 

ELABORAÇÃO DA 
SITUAÇÃO-PROBLEMA professor professor prof./aluno 

COLETA DE DADOS  professor prof./aluno prof./aluno 

SIMPLIFICAÇÃO DOS 
DADOS professor prof./aluno prof./aluno 

TRADUÇÃO DO 
PROBLEMA / RESOLUÇÃO prof./aluno prof./aluno prof./aluno 

ANÁLISE CRÍTICA DA 
SOLUÇÃO / VALIDAÇÃO prof./aluno prof./aluno prof./aluno 

 
Quadro 1 – Possibilidades para Modelagem Matemática na sala de aula 

 
Portanto, várias são as formas de conceber, organizar, materializar 

e desenvolver atividades de Modelagem para o ensino da Matemática em 
sala de aula, contudo a cada um desses caminhos é possível perceber 
contornos diferentes de acordo com os objetivos que se deseja alcançar 
(PATROCÍNIO Jr., 2004; BARBOSA, 2003b). Em outras palavras, o contexto 
e a finalidade, ou seja, o “onde” e o “para quê” a Modelagem será utilizada 
são, em certa medida, determinantes para o “como” ou para a forma que 
vai ser planejada e desenvolvida. 

É importante pensarmos em configurações flexíveis de Modelagem, 
possíveis de se ajustarem aos mais diversos contextos e objetivos 
educacionais de modo a atrair aqueles que podem de fato produzir 
alterações na sala de aula de matemática, os professores. Considerar a 
Modelagem através de configurações diferentes representa um avanço em 
sua viabilidade (BARBOSA, 2000). 

Tais reflexões, têm nos levado a pensar na Modelagem Matemática 
como um processo gerador de um ambiente de ensino e aprendizagem, no 
qual, os conteúdos matemáticos podem ser conduzidos de forma articulada 
com outros conteúdos, de diferentes áreas do conhecimento, contribuindo 
dessa forma, para que se tenha uma visão holística (global) do problema 
em investigação. 
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Em que ambiente de ensino e aprendizagem compreende o espaço 
da sala de aula, sem necessariamente se restringir a ele, no qual cada um 
de seus participantes, alunos e professores, assumem responsabilidades e 
obrigações pelo desenvolvimento de atividades que visem o ensino e a 
aprendizagem do conhecimento, aqui, em particular, o matemático. E, ao 
entendermos Modelagem Matemática como um processo gerador de um 
ambiente de ensino e aprendizagem que tem as atividades como mote, 
englobamos nesse processo várias possibilidades para o uso da Modelagem 
na perspectiva da Educação Matemática.  

As várias possibilidades para o uso da Modelagem, sinalizadas no 
Quadro 1, em conformidade com a forma como a concebemos, pretendem 
servir de suporte teórico-prático à elaboração de atividades de Modelagem 
na sala de aula conforme o contexto em que se insere, conforme os 
objetivos educacionais do professor e ainda conforme sua própria 
maturidade perante o processo de Modelagem. 

Assim, por exemplo, um professor que parte para sua primeira 
experiência com Modelagem em um contexto educacional com conteúdos a 
cumprir conforme um planejamento previamente definido, pode optar pela 
POSSIBILIDADE 1, em que o professor, toma para si grande parte das 
tarefas, cabendo ao aluno, acompanhado pelo professor, resolver ou 
modelar matematicamente o problema e validar a solução.  

Isso pode ser conferido em Chaves (2005), relato de nossa primeira 
experiência de Modelagem na Educação Básica, na qual optamos por 
elaborar as atividades segundo a POSSIBILIDADE 1 e com essa 
perspectiva, escolhemos o tema “Água”, realizamos uma pesquisa de 
campo levantando diversas informações sobre o tema e criamos várias 
situações problema referentes ao tema. Na sequência organizamos os 
problemas devidamente relatados com seus dados qualitativos e 
quantitativos e oferecemos aos alunos que deveriam, a partir de seus 
conhecimentos prévios, e de orientações recebidas pela professora, 
modelar matematicamente o problema e analisar criticamente as respostas 
encontradas com vistas a validar ou aperfeiçoar os modelos encontrados. 

Com essa experiência, realizada em uma turma de 1ª série do 
Ensino Médio2, e oportunizada por uma configuração de Modelagem, em 

                                                        
2 O Ensino Médio, aqui mencionado, pertence à Escola de Aplicação da Universidade 
Federal do Pará. Essa escola tem como uma de suas finalidades promover, desenvolver, 
pesquisar e divulgar diferentes práticas pedagógicas com vistas a trazer melhorias para a 
educação em âmbito escolar. 
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certa medida, controlada e previsível, verificamos, em especial, que é 
possível trabalhar com Modelagem como uma estratégia de ensino e de 
aprendizagem em um curso regular, ou seja, que é possível usar 
Modelagem e cumprir conteúdo, ainda que o centro do trabalho com 
Modelagem seja o aluno e não o planejamento.  

No trabalho com Modelagem os alunos são instigados a resolver 
problemas que lhes são concretos, através de conceitos e de 
procedimentos que já lhes são conhecidos, no sentido de construir outros, 
o que contribui para o estabelecimento de relações entre aquilo que o 
aluno já sabe e aquilo que precisa aprender. 

Nosso envolvimento, sempre reflexivo, com a prática de Modelagem 
Matemática, ainda nessa primeira perspectiva – POSSIBILIDADE 1 –, 
forneceu subsídios teórico-práticos para migrarmos para outras 
configurações. Deu-nos segurança para propor a alunos de três turmas de 
2ª série do Ensino Médio duas atividades de Modelagem segundo a 
POSSIBILIDADE 2, na qual apenas apresentamos aos alunos o 
problema/tema, cabendo aos grupos a coleta de dados, seleção de 
variáveis e resolução do problema, acompanhados e orientados pela 
professora. 

Na primeira atividade, deveriam os alunos em grupo fazer o 
levantamento do desempenho dos alunos da 1ª série do ano anterior, na 
primeira prova dos processos seletivos seriados3 das Universidades Federal 
e Estadual do Estado do Pará, de forma comparativa ao desempenho 
escolar. Deveriam, portanto, fazer uma análise do desempenho deles 
próprios, ao final da série anterior, a partir da organização da informação e 
dos dados contidos nas planilhas de notas enviadas pelas referidas 
instituições à Escola. 

Os dados organizados deveriam evidenciar a quantidade de alunos 
que participaram de um ou dos dois processos, comparar desempenhos 
obtidos nas matérias em cada um dos processos e os obtidos nas mesmas 
matérias na Escola, avaliar o desempenho por aprovação e por matéria dos 
alunos somente na Escola e por matéria em cada um dos processos 
seletivos. 

                                                        
3 O processo seletivo seriado é uma espécie de vestibular realizado em três etapas, uma a 
cada final das respectivas séries do Ensino Médio. No Pará esse processo foi adotado pelas 
Universidades Federal de 2004 a 2008 e na Estadual permanece desde de 2004. 
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Os trabalhos dos alunos foram expostos no formato de pôster, no 
pátio da Escola, compondo a I Mostra de Trabalhos de Estatística, e, por 
ocasião da exposição dos trabalhos aos visitantes, pode-se verificar o 
quanto a realização da tarefa foi significativa para eles analisarem de forma 
crítica a qualidade do ensino que estavam recebendo e da aprendizagem 
que estavam desenvolvendo. O que se traduz em levar, por meio da 
Modelagem e da Matemática, o aluno a interpretar e compreender melhor 
sua realidade e assim ter oportunidade de melhorá-la ou até modificá-la. E 
isso, é fazer Educação Matemática. 

A segunda atividade ocorreu por ocasião do estudo da Teoria das 
Probabilidades, quando foi proposto aos alunos a seguinte questão: - Quais 
as chances de ganhar uma bolada jogando na ________? 

Para responder tal questão, eles deveriam formar grupos, pesquisar 
as diversas loterias oficiais existentes, escolher uma para preencher a 
lacuna da pergunta/tema e encontrar sua respectiva resposta. Segundo o 
roteiro do trabalho, na mesma turma não deveriam ter jogos repetidos, 
não seria entregue trabalho escrito e toda a avaliação ocorreria no 
momento da exposição, que deveria conter um exemplo de volante (se 
fosse o caso); explicação das regras, algumas probabilidades de acerto e 
um pequeno estudo sobre as circunstâncias em que aumentam as chances 
de ganhar. 

Foram escolhidas pelos alunos 3 loterias regulamentadas pelo 
Governo Federal e administradas pela Caixa Econômica Federal e 1 
regulamentada e administrada pelo Governo do Estado do Pará, 2 jogos 
administrados pelo grupo Silvio Santos e o Jogo do Bicho. Este liberado 
desde que tivemos assegurado que os alunos não correriam nenhum tipo 
de risco por ocasião da coleta de dados e de informações.  
 A pesquisa, elaboração e montagem do trabalho foram feitas em 
horário extraclasse, sendo disponibilizada do horário de classe, apenas 
duas horas-aula antecedente à apresentação final, para orientações e 
retoques finais.  

Os alunos mostraram-se interessados e motivados para discutir o 
assunto, mesmo tratando-se de probabilidade, considerado por muitos 
deles como “difícil e chato”. Frente ao envolvimento dos alunos e das 
respostas e argumentações que forneciam, pareceu que eles aprenderam 
mais sobre probabilidade em uma semana de execução do trabalho do que 
nas outras três de resolução de exercícios. 

Com raras exceções, os grupos mostraram-se integrados, revelando 
que o trabalho foi realmente feito em equipe, o que certamente, contribui 
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para os seus respectivos “saber aprender”. Os alunos de posse dos 
resultados do problema/tema fizeram várias análises críticas a partir das 
quais deduzimos que conseguiram fazer uma ligação entre o que 
aprenderam na escola com a vida cotidiana. Com isso, a Teoria das 
Probabilidades concorreu para um conhecimento de sentido e significado 
para a vida deles, contribuindo para o “saber” e o “saber fazer” de cada 
um. 

Os trabalhos dos alunos foram organizados e expostos em formato 
de pôster no II Encontro Paraense de Modelagem Matemática em maio de 
2008, conferindo ao evento, uma inusitada apresentação de trabalhos por 
alunos em evento voltado para professores. As impressões dos alunos 
sobre esse trabalho estão registradas em Chaves; Espírito Santo (2007). 
 
 
AS TAREFAS DO PROFESSOR NO PROCESSO DE MODELAGEM  
 

Uma das características fundamentais do processo de Modelagem 
em sala de aula diz respeito a novos – porque diferente do usualmente 
praticado –, comportamentos esperados do professor e do aluno. Logo a 
partir do Quadro 1, aqui proposto, é possível observar que, ao contrário do 
aluno, o professor aparece em todos os momentos, sendo que a cada um, 
com procedimentos e atitudes específicas, que demandam conhecimentos 
específicos embora inter-relacionados. 
 Algumas decisões iniciais demandam conhecimentos acerca do 
contexto no qual o professor está inserido. O currículo disciplinar e a 
filosofia pedagógica praticada pela escola, as especificidades dos alunos e 
as oportunidades oferecidas ao professor em termos de adoção e 
implementação de ações docentes diferenciadas, são variáveis importantes 
sobre a POSSIBILIDADE de Modelagem a ser escolhida e usada. Isso 
porque, para cada escolha, diferentes tarefas demandam do professor que 
precisa saber se terá condições de pô-las em prática. 
 Na POSSIBILIDADE 1, por exemplo, a escolha do tema, a 
problematização, a coleta, simplificação dos dados é de competência 
exclusiva do professor, que nesse caso, deve elaborar atividades de 
Modelagem com problemas devidamente relatados que favoreçam a 
participação do aluno na resolução e na análise crítica das soluções 
encontradas.  
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Em seguida, o professor leva as atividades de Modelagem aos 
alunos e atua como mediador fazendo com que os alunos desenvolvam as 
atividades a partir da elaboração de suas hipóteses, testagem de 
conjecturas e descubram por si só seus erros e acertos. Blum e Ferri 
(2009) ilustram essa situação que chamam de “manutenção da autonomia 
dos alunos” com a máxima de Maria Montessori: “Ajuda-me a fazê-lo por 
mim”.  

Atuar como mediador demanda do professor, dentre outras coisas, 
que ele coloque os alunos em situações que possam interpretar, explicar, 
justificar e avaliar o “melhor” modelo; que ele tenha ampla compreensão 
da diversidade de abordagens que os alunos podem adotar o que necessita 
saber ouvir os alunos em suas interpretações, organizações e explorações 
de modelos; que ele saiba oferecer representações matemáticas úteis às 
idéias dos alunos de modo que possam desenvolver suas idéias por meio 
de conexões com as representações anteriormente utilizadas e que ele 
domine um amplo espectro de intervenções pedagógicas (DOERR, 2007; 
BLUM; FERRI 2009). 

Precisa também para esse momento, que o professor domine seu 
ímpeto em interferir no processo de Modelagem do aluno, repreendendo 
suas conjecturas ou “corrigindo” suas respostas, mesmo porque em 
Modelagem, desde que seja usado adequadamente os conceitos e 
propriedades da Matemática, não existe o modelo ou a resposta errada, 
existem modelos e respostas mais, ou menos, sofisticados ou precisos. 

Na perspectiva de melhor atuar como mediador deve o professor, 
antes de aplicar uma atividade de Modelagem, desenvolve-la 
integralmente, que a resolva de diversas maneiras, por diversos caminhos, 
envolvendo diversos conteúdos matemáticos, que encontre diversos 
modelos representativos da situação, uns mais, outros menos precisos e 
aprimorados.  

Não se trata aqui de elaborar gabaritos, de elaborar respostas 
esperadas às soluções dos alunos, mas de vislumbrar os diversos caminhos 
que os alunos podem tomar e assim a partir da compreensão do que 
fazem, ou do que podem fazer, interagir com eles no sentido de que 
encontrem por si, as melhores soluções/modelos ou que desenvolvam as 
aprendizagens esperadas pelo professor.  

Estamos sugerindo então, que o professor exercite todas as etapas 
do processo de Modelagem – escolha do tema, interação, levantamento de 
hipóteses e conjecturas, seleção de variáveis, “tradução” da situação-
problema para a linguagem matemática e validação –, antes de chegar à 
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sala de aula. Isso significa vivenciar primeiro a Modelagem na perspectiva 
do aluno para depois, com mais subsídios, vivenciar a Modelagem como 
professor.  

Um dos saberes revelado por futuros professores quando 
desenvolveram e aplicaram na Educação Básica projetos de Modelagem 
Matemática durante o estágio, na pesquisa de Almeida (2009), diz respeito 
à necessidade de estudar e conhecer a Matemática intrínseca ao processo 
de Modelagem, como condição favorecedora da mediação do processo, e 
por consequência aquisição de segurança pelo professor em conduzir o 
processo e investir em novas experiências.  

Vale ressaltar que fica difícil para o professor atentar para diversas 
formas de se abordar um problema de Modelagem ou estabelecer 
conexões úteis para o aluno sem um considerável conhecimento 
Matemático, bem como os que dizem respeito aos processos de produção 
de aprendizagem. Quanto mais sólido for o conhecimento matemático do 
professor e quanto melhor for sua compreensão de como os alunos 
aprendem, tanto melhor será sua mobilidade como mediador do processo 
de Modelagem. 

Na POSSIBILIDADE 2 cabem ao professor todas as tarefas 
pertinente à POSSIBILIDADE 1. O que difere é que agora o professor pode 
contar com a participação e parceria dos alunos desde a coleta e 
simplificação dos dados, o que traz mais atenção e tarefas para a 
mediação, pois o professor precisa aqui orientar a pesquisa dos alunos, 
onde e como realizá-la. Logo, o professor precisa saber pesquisar no 
contexto da Modelagem, o que pode ser facilitado se ele tiver exercitado o 
processo previamente. 

O processo de Modelagem é marcado pela imprevisibilidade. A 
princípio, não se sabe por onde o modelo vai passar ou que Matemáticas 
serão necessárias, ou quais caminhos o aluno irá tomar. Diversos 
conteúdos matemáticos e em diferentes ordens em relação ao currículo 
escolar se fazem presente no processo de Modelagem. E isso é ainda mais 
contundente na POSSIBILIDADE 3, na qual o aluno já participa desde a 
escolha do tema. Logo, fica mais difícil usar essa POSSIBILIDADE no 
cotidiano de nossas aulas, na forma como tradicionalmente são 
institucionalizadas, sendo interessante, entretanto, quando da participação 
dos alunos em feiras de ciências, por exemplo. 

As tarefas do professor utilizando Modelagem para o ensino da 
Matemática se resumem, portanto, em planejamento e mediação, ambas 
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embasadas por conhecimentos de natureza conceituais, procedimentais e 
atitudinais. Os conceituais englobam os conhecimentos acerca da 
Matemática, seu ensino e sua aprendizagem, e os conhecimentos que 
dizem respeito à Modelagem no ensino, sua adoção e seu planejamento; os 
procedimentais, compreensões acerca do fazer Modelagem e do fazer 
Modelagem para a sala de aula e os atitudinais, os papéis que o professor 
precisa assumir na mediação do processo em sala de aula.  
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 1 

 
Conhecimentos de natureza conceituais, procedimentais e 

atitudinais são mobilizados pelo professor ao usar Modelagem para o 
ensino de Matemática, e quanto maior for o repertório do professor mais 
facilidade ele vai ter no planejamento e na mediação do processo, daí a 
importância das experiências prévias do professor na constituição de um 
repertório pedagógico interessante para o trabalho com Modelagem. 

Entretanto, o professor iniciante, ou aquele que sinta que seu 
repertório de conhecimentos pedagógicos ainda está aquém do que aqui 
foi mencionado, não deve intimidar-se ao uso da Modelagem, ao contrário 
sentir-se desafiado, mesmo porque acreditamos que é fazendo Modelagem 
que se aprende a fazer e se desenvolve conhecimentos. 

Afinal é por meio da prática cotidiana e dos desafios que esta 
propõe que os professores mobilizam e validam seus conhecimentos 
acadêmicos ou profissionais, ao mesmo tempo em que os reestruturam e 
os desenvolvem, edificando o saber experimental segundo certezas 
profissionais, truques do ofício, rotinas de trabalho e modelos de gestão de 
classe (TARDIF, 2002). 

Em uma pesquisa que buscou compreender como ocorre a 
formação do professor no contexto da Modelagem (CHAVES; ESPÍRITO 
SANTO, 2009) foi concluído que o professor ao realizar atividades de 
Modelagem aprende ou constrói conhecimentos que concorrem para que 
modifiquem sua prática e para o rompimento de cristalizadas formas de 
ensino. Com a experiência de Modelagem o professor, passa a ver a 
Matemática, a aprendizagem e o ensino de outra maneira, re-significando e 
refazendo seus saberes, adotando novos referenciais que o leva a investir 
em novas formas de se relacionar com o conhecimento e com o aluno em 
sala de aula.  
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Portanto, no processo de Modelagem, o professor aprende sobre 
Modelagem, sobre Matemática, sobre ensino e sobre aprendizagem, ao 
mesmo tempo em que ensina Matemática por Modelagem e, embora esse 
ensino requeira alguns conhecimentos prévios, o que vale mesmo é “ter 
audácia, um grande desejo de modificar sua prática e disposição de 
conhecer e aprender” (BIEMBENGUT; HEIN, 2003, p.29). 

O professor se constrói com a Modelagem, modificando e 
aprimorando a sua prática e, dessa forma, o professor não deve sentir-se 
atraído pela Modelagem simplesmente porque vai ao encontro de suas 
expectativas profissionais de um ensino para uma melhor aprendizagem, 
mas também porque contribui para o seu desenvolvimento profissional e 
dessa forma, alimentando aquele que ensina com novas teorias, melhor 
ainda pode ser a qualidade da aprendizagem. 
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PARA COMPREENDER 
OS SABERES DOCENTES  

 
Maria Isaura de Albuquerque Chaves 

Adilson Oliveira do Espírito Santo 
 

 
 
O estudo sobre a literatura pertinente à formação de professores, 

com especial atenção as obras que focalizam o pensamento do professor 
correlacionados com suas experiências de ensino, foi desencadeado a partir 
de algumas questões lançadas sobre a expressão saber docente, cujas 
respostas produziram os tópicos aqui apresentados.  

Assim, que é saber e saber docente, quais suas perspectivas, de 
que maneira se manifesta, em qual (is) contexto (s) é (são) produzido(s), 
de que e como se constitui um saber docente, que relação se estabelece 
entre desenvolver saberes e aprender, como o professor mobiliza e 
desenvolve saberes e como se dá o processo que transforma experiência 
em saber docente, fundou os elementos que serão tomados como 
referência ao cumprimento dos propósitos da investigação em curso. 

À medida que o presente texto foi sendo construído com as 
interpretações das contribuições de Charlot (2000), Tardif (2006), Gauthier 
(1998) e Mizukami (2004; 2008), fomos concebendo os termos e as 
expressões que embora sejam a “cara” de seus autores, como por 
exemplo, saberes docentes e Tardif, foram contextualizadas e 
caracterizadas conforme nossos interesses. 
 
 
 SABER DOCENTE: CONCEPÇÃO E IDENTIFICAÇÃO 

 
Globalmente, é possível afirmar que o saber foi definido a partir de 

três concepções diferentes, conforme seu lugar ou topos de origem: a 
subjetividade, o julgamento e a argumentação (TARDIF, 2006; GAUTHIER, 
1998).  

A subjetividade é o espaço íntimo, o “mundo interno” de todo e 
qualquer ser humano. É por meio deste mundo interno, composto por 
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emoções, sentimentos e pensamentos que o indivíduo se relaciona com o 
“mundo exterior”, produzindo certezas subjetivas ou saberes. Saber nessa 
perspectiva procede de constatação e de demonstração lógica, e opõe-se à 
dúvida, ao erro e à imaginação, bem como a outros tipos de certezas como 
fé, crenças ou ideias preconcebidas. Saber, a partir da subjetividade, é 
portanto, sinônimo de certeza que pode manifestar-se na forma de uma 
intuição ou de uma representação simbólica. 

Se saber, ao contrário de ser resultado de uma certeza, for 
consequência de uma atividade intelectual que julga, que assume 
posicionamentos a partir de fatos, então saber é juízo, ou julgamento. 
Neste caso, saber está presente nos discursos que apresentam 
determinado julgamento com alguma razão sobre algum objeto ou fato.  

Saber, nesse sentido, manifesta-se e é produzido no discurso, mas 
um discurso que afirma algo de verdadeiro (TARDIF, 2006; GAUTHIER, 
1998). Verdadeiro no sentido de ser evidente, de ser algo que corresponde 
ao existente, ao real e que como tal se impõe à aceitação (JAPIASSU; 
MARCONDES, 2008), tal como exemplo de Tardif (2006): diz-se que o 
quadro é negro e se o quadro é efetivamente negro, então esse juízo é 
verdadeiro. 

Quando a noção de saber ultrapassa o quadro do juízo de fato, se 
está em presença da concepção que considera a argumentação como lugar 
do saber. Neste caso, saber é sinônimo de atividade discursiva por meio da 
qual o sujeito tenta validar uma proposição ou uma ação (TARDIF, 2006; 
GAUTHIER, 1998). O saber agora não está mais na certeza subjetiva nem 
no juízo verdadeiro, está no argumento destinado a provar ou refutar 
certezas ou verdades de juízo, o que implica na capacidade de apresentar 
razões que as justifiquem ou não. Ou seja, “saber alguma coisa é não 
somente emitir um juízo verdadeiro a respeito de algo (um fato ou uma 
ação), mas também ser capaz de determinar por que razões esse juízo é 
verdadeiro” (TARDIF, 2006, p.196). 

Pode-se ter certezas sozinho assim como se pode elaborar juízos 
sozinho, ainda que os fatos ou as ações envolvam outras pessoas, mas 
certamente, não se argumenta sozinho. A “argumentação se dirige sempre 
a um auditório” (GAUTHIER, 1998, p.335), se dirige a alguém que ouve e 
que interage, questionando, duvidando ou contra argumentando. Isto 
implica o “saber como uma construção coletiva, de natureza linguística, 
oriunda de discussões, de trocas discursivas entre seres sociais” (TARDIF, 
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2006, p.197), o que confere uma dimensão social ao saber, pois se 
desenvolve no espaço do outro com a sua parceria. 

Nesse sentido, “a ideia de saber implica a de um sujeito, de 
atividade do sujeito, de relação do sujeito com ele mesmo, de relação 
desse sujeito com os outros que constroem, controlam, validam, partilham 
esse saber” (CHARLOT, 2000, p.60).  

Mas o sujeito não desenvolve suas atividades sozinho, ao contrário, 
por meio da linguagem interage com outros do grupo social no qual estão 
inseridos, com os quais partilha processos de produção, validação e 
transmissão de saberes. Em outras palavras, “o saber é uma relação, um 
produto e um resultado, relação do sujeito que conhece com seu mundo, 
resultado dessa interação” (CHARLOT, 2000, p.61-62). 

Saber assim concebido é resultado de uma produção social, é fruto 
da interação entre sujeitos, fruto da interação linguística inserida em um 
contexto não se reduzindo a sujeitos pensantes, nem a extração de leis 
contidas em um objeto (GAUTHIER, 1998). Saber aqui “tem este enfoque; 
fundamenta-se na assertiva de que o saber é produto da dinâmica da 
percepção, do julgamento e da argumentação situados em um contexto 
sendo ao mesmo tempo individual e coletivo, isto é, intersubjetivo.” 
(THERRIEN; CARVALHO, 2009). 

As três concepções explicitadas apresentam uma característica 
comum que é o fato de a natureza do saber estar relacionada à “exigência 
de racionalidade” (TARDIF, 2006; GAUTHIER, 1998), já que racionalidade 
enquanto característica do que é racional, que está de acordo com a razão, 
funda a capacidade do indivíduo de captar o essencial do que vê, 
elaborando significados e certezas, ou seja, funda o pensamento do sujeito 
racional.  

A racionalidade também funda o pensamento do sujeito que 
relaciona, de forma lógica, o que vê, com diferentes conceitos, 
corroborando para a produção de julgamentos. Por fim, não há como 
prescindir da razão ao se elaborar argumentos para justificar ou não, 
certezas, fatos ou ações. 

Nestes termos, racionalidade pode ser considerada como “uma 
forma intencional de conceber do sujeito” significando dizer que as pessoas 
não agem como máquinas, mas em função de objetivos, de projetos, de 
escolhas, de motivos. (THERRIEN; CARVALHO, 2009, p.138) 

A exigência de racionalidade fornece uma pista interessante para a 
investigação de saberes, pois permiti restringir o campo de estudo aos 
discursos e às ações cujos sujeitos são capazes de apresentar 
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razões/motivos que justifiquem o que dizem, o que fazem e porque fazem 
dessa maneira, validando o discurso ou a ação (TARDIF, 2006; GAUTHIER, 
1998). 

Assim, simplesmente falar ou fazer não constitui um saber-falar ou 
um saber-fazer, respectivamente, o sujeito precisa explicitar porque 
discursa e porque age dessa maneira. Não é qualquer discurso ou qualquer 
ação que reflete um saber, mas de sim aqueles em que o sujeito é capaz 
de apresentar razões com o objetivo de justificar o que fala e o que faz. 
Logo, um saber se constitui com tais premissas, se seu sujeito for capaz de 
justifica-lo. 

Nessa perspectiva, pode ser considerado saber as ideias, os juízos, 
os discursos ou os argumentos cujo sujeito seja capaz de fornecer motivos 
que os justifiquem. Ou seja, o saber não reside no sujeito mas nas 
justificativas que apresenta,  na forma de , por exemplo, uma 
argumentação, uma declaração, uma proposição ou uma ação (TARDIF, 
2006; GAUTHIER, 1998).  

Não necessariamente, as justificativas apresentadas pelo sujeito 
precisam ser de natureza científica ou acadêmica (embora possam), 
bastando que resultem de uma razão limitada à linguagem e a prática 
cotidiana dos sujeitos que falam e agem. Evita-se com isso, impor aos 
sujeitos um modelo preconcebido de racionalidade, valendo aquela que o 
sujeito parte de suas próprias regras e pressupostos para argumentar. 

Diante do exposto então, os motivos que o professor apresenta 
discursivamente para justificar as ações que desenvolve na intenção de 
ensinar, refletem os saberes docentes, que são diversos e plurais, posto 
que os professores, na condição de profissionais dotados de razão cujos 
saberes são regidos por exigências de racionalidade, partem de razões 
próprias, da profissão em especial, para emitir julgamentos. 

 
 

SABERES DOCENTES E SEUS CONTEÚDOS 
 

Tomar saber docente segundo uma perspectiva argumentativa 
implica considerar o professor como um profissional dotado de razão cujos 
saberes, regidos por certas exigências de racionalidade, se refletem nos 
juízos diversos que emite para justificar seus discursos e ações. Mas, o que 
compõe a pluralidade dos juízos emitidos pelo professor, ou qual a 
constituição dos saberes docentes? 
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Segundo Gauthier  (1998, p.28-35) os vários saberes mobilizados 
pelo professor na tarefa de ensinar formam “uma espécie de reservatório 
onde o professor se abastece para responder a exigências específicas de 
sua situação concreta de ensino”. Compõem esse reservatório saberes 
disciplinares, saberes curriculares, saberes da ciência da educação, saberes 
da tradição pedagógica, saberes experienciais e saberes da ação 
pedagógica. 

Saberes disciplinares diz respeito aos saberes produzidos pelos 
pesquisadores e cientistas nas diversas áreas de conhecimento, e estão 
organizados na forma de disciplina nas instituições de ensino. Refere-se ao 
domínio do conteúdo da matéria a ser ensinada, que seria conhecer as 
regras e a estrutura do conteúdo, a natureza e aos significados dos 
conteúdos, seu desenvolvimento histórico, os diferentes modos de 
organizá-lo e as crenças relacionadas.  

É o domínio do conteúdo específico, em especial, que dá condições 
ao professor de organizar seu ensino de diferentes formas bem como de 
constituir-se como mediador entre o conhecimento historicamente 
produzido e aquele a ser apropriado pelo aluno. Aqui, por exemplo, 
conhecer os fundamentos e os conceitos da Matemática bem como suas 
relações internas representa um saber disciplinar.  

O saber disciplinar se integra aos saberes docentes, a princípio, por 
ocasião da formação inicial, e depois, na formação em serviço por meio das 
experiências do professor com os conteúdos de sua disciplina de ensino.  

Conhecer o que deve ser ensinado de Matemática, por exemplo, de 
forma a atender as demandas sociais e atuais feitas à escola, constitui para 
o professor de Matemática um saber curricular. As instituições de ensino 
conforme seus projetos políticos e pedagógicos selecionam os 
conhecimentos produzidos pelas ciências e os organiza em um conjunto de 
conteúdos a serem ensinados, produzindo um programa que serve de guia 
para o professor planejar, ensinar e avaliar.  

 Noções sobre os fundamentos do processo de ensino-
aprendizagem e sobre as diversas maneiras em que se pode organizar o 
ensino, dentre outras noções que norteiam o trabalho pedagógico do 
professor, correspondem aos saberes das ciências da educação e saberes 
da tradição pedagógica englobam, em especial, às representações que 
cada um tem da escola, mesmo antes de ingressar em curso de formação, 
que acabam por influenciar ou determinar o fazer docente do professor. 

Os saberes da experiência e os saberes da ação pedagógica 
referem-se aos saberes oriundos da prática docente cotidiana, mas 
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diferenciam-se conforme a respectiva jurisprudência particular ou pública. 
No espaço da sala de aula o professor a partir das experiências que 
vivencia desenvolve saberes que registra em seu “repertório”, mas tanto a 
sala de aula quanto as experiências ali vivenciadas, bem como a forma 
como o professor avalia e constrói seus saberes constituem-se em 
momento privado ou particular do professor. “O saber da ação pedagógica 
é o saber experiencial dos professores a partir do momento em que se 
torna público e que é testado através de pesquisas em sala de aula” 
(GAUTHIER,1998, p.33), aqui seus julgamentos e pressupostos são 
avaliados a fim de estabelecer regras que se tornem conhecidas e 
aprendidas por outros professores.  

É por meio dos saberes da ação pedagógica que o professor 
compreende como os temas e os problemas podem se organizar e se 
adaptar aos diversos interesses e capacidades dos alunos, nas palavras de 
Gauthier (1998) refere-se às transformações que o professor faz no 
conteúdo para torna-lo ensinável. 

Tardif (2006) une os saberes das ciências da educação com os 
saberes da tradição pedagógica formando uma única categoria, o saber da 
formação profissional4, da mesma forma que considera simplesmente como 
saberes experienciais a junção dos saberes da experiência e da ação 
pedagógica.  

Todos os saberes explicitados por Gauthier (1998) e Tardif (2002) 
guardam profundas relações entre si, de forma que, não há como se 
planejar o ensino de Matemática para determinada série, por exemplo, sem 
levar em consideração o planejamento escolar (saber curricular), as 
especificidades, as necessidades e os interesses de quem deve aprender 
(saber pedagógico) e a organização do conteúdo de ensino de forma que 
os objetivos de ensino sejam atendidos, o que não pode ser feito sem um 
conhecimento substancial dos saberes disciplinares.  

Ao mesmo tempo, é por meio das experiências cotidianas que os 
professores mobilizam seus saberes curriculares, profissionais e 
disciplinares, ao mesmo tempo em que os avalia ou julga no sentido de 
validá-los, ou modificá-los, ou adaptá-los, constituindo assim seu repertório 
de saberes experienciais. 

                                                        
4 Considerando essa junção, doravante usaremos saber pedagógico ao invés de saber da 
formação profissional. 
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Como consequência, nas ações do professor em sala de aula, não 
se pode falar de um saber docente “puro” no sentido de ter uma única 
natureza, mas de um “amálgama (...) de saberes oriundos da formação 
profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais” 
(TARDIF, 2006, p.36) e, portanto, é esse amálgama que sustenta os juízos 
do professor, é esse amálgama que dá conta de o professor desenvolver, 
justificar, compreender, avaliar e aprimorar o seu saber-fazer, logo esse 
amálgama constituí, de forma geral, o conteúdo dos saberes docentes.  

Mas os saberes dos professores são variados e heterogêneos, 
porque não formam um repertório de conhecimentos unificados em torno 
de uma disciplina, de uma tecnologia, ou de uma concepção de ensino, por 
exemplo. Ao contrário os professores utilizam em sua prática cotidiana, 
muitas, teorias, concepções e técnicas, conforme a necessidade. Isto 
ocorre, em especial, porque “a relação dos professores com o saberes não 
é de busca de coerência, mas de utilização integrada no trabalho, em 
função de vários objetivos que procuram atingir simultaneamente”. 
(TARDIF, 2006, p.263) 
 Nessa perspectiva, saber docente é uma composição de 
conhecimentos e de estratégias que permeiam a ação do professor, seu 
saber-fazer bem como as justificativas que elabora, o que corrobora para 
admitir saber docente como os conhecimentos, as habilidades, os talentos 
e as atitudes, onde se incluem o ser e o fazer do professor, que servem de 
base para o ensino, ou todo saber que o professor apreende - que toma 
para si -e incorpora à sua prática cotidiana.  
 
 
SABERES EXPERIENCIAIS: SABERES DOS PROFESSORES 
 

Os saberes curriculares e os disciplinares dos professores se 
incorporam a prática docente sem por ela serem produzidos, posto que os 
professores não definem ou selecionam os saberes sociais, culturais ou 
científicos que são transformados em saberes escolares por meio de 
programas, matérias e disciplinas. Da mesma forma, o professor não tem 
qualquer controle sobre a seleção dos saberes pedagógicos a serem 
transmitidos pelas instituições de formação de profissional de professores. 
Mas, embora os saberes curriculares, disciplinares e pedagógicos não 
sejam produzidos ou legitimados pela prática docente, eles precedem e 
dominam o trabalho do professor e, por consta disto, decorre que os 
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professores são “portadores” desses saberes, com os quais, dessa forma, 
estabelece uma relação de exterioridade. (TARDIF, 2002, p.40-41) 

 
 
Exterioridade porque, esses saberes, compõem o “reservatório” dos 

professores mas não fazem parte dele enquanto produção própria, não se 
originam da prática docente, não são “saberes dos professores”, embora 
aos professores estejam disponíveis. Essa relação de exterioridade se 
manifesta, por exemplo, quando o professor simplesmente “acessa” de seu 
reservatório saberes com vistas a planejar, executar e avaliar o processo de 
ensino-aprendizagem das matérias escolares previstas nos currículos e 
programas das escolas. 

Mas se por um lado, os saberes curriculares, disciplinares e 
pedagógicos submetem a prática docente a saberes que ela própria não 
controla, por outro, servem como mediadores aos saberes experienciais, 
saberes desenvolvidos pelos professores, no exercício de suas funções e na 
prática da profissão baseados em seu trabalho cotidiano e no 
conhecimento de seu meio. Não há como o professor, no planejamento e 
no desenvolvimento de suas atividades de ensino, por exemplo, prescindir 
dos saberes curriculares, disciplinares e pedagógicos.  

Logo, tais saberes, servem como referencial de apoio aos saberes 
experienciais que  não são saberes como os demais embora sejam 
formados por todos os demais retraduzidos e validados segundo certezas 
geradas a partir das experiências cotidianas de ensino. 

Segundo Tardif (2006, p.21), os professores hierarquizam seus 
saberes conforme sua utilidade na prática. Nesse sentido, valorizam em 
primeiro lugar os saberes experienciais, considerando os saberes oriundos 
da experiência de trabalho cotidiana como “o alicerce de sua prática e de 
sua competência profissional, pois essa experiência é, para o professor, a 
condição para aquisição e produção de seus próprios saberes profissionais”. 

Nestes termos, o que caracteriza os saberes experienciais, de um 
modo geral, é o fato de se originarem da prática cotidiana da profissão e 
por ela serem validados, a partir do que se incorporam à prática “sob a 
forma de habitus e de habilidades, de saber-fazer e de saber-ser”. São 
saberes práticos integrantes e constituintes da prática docente, que 
formam um conjunto de representações a partir das quais os professores 
interpretam, compreendem e orientam sua profissão e sua prática cotidiana 
em todas as suas dimensões. (TARDIF, 2006, p.39) 
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 É por meio da prática cotidiana e dos desafios que esta propõe que 
os professores mobilizam e validam seus saberes acadêmicos ou 
profissionais, ao mesmo tempo em que os reestruturam e os desenvolvem, 
edificando o saber experimental segundo certezas profissionais, truques do 
ofício, rotinas de trabalho e modelos de gestão de classe (TARDIF, 2002). 

As diversas variáveis condicionantes que se afiguram ao professor 
nas situações cotidianas de ensino, submetem-no a situações formadoras, 
posto que exigem dele improvisação, adaptação e habilidade para, com o 
que já sabe, resolver uma situação para a qual a princípio desconhece o 
encaminhamento, desconhece o saber-fazer. Além disso, ainda que o 
professor planeje e prepare suas aulas, considerando ao máximo as 
especificidades e as contingências de seu contexto de ensino, certamente 
algo imprevisto em alguma sala de aula poderá acontecer.  

Ao mesmo tempo em que a prática cotidiana pode ser formadora 
ela também serve de filtro àquilo que os professores predispõem-se 
aprender diante das formações que recebem, conforme a utilidade, ou não, 
do que está sendo dito para resolver os problemas da prática 
(HERNÁNDEZ, 1998). 

 Então, se é por meio dos saberes experienciais que os professores 
mobilizam, validam reestruturam e desenvolvem seus demais saberes, se é 
a partir dos saberes experienciais que os professores promovem sua 
formação em serviço, desenvolvendo seu saber-fazer, bem como julgam a 
pertinência e a relevância da formação continuada, integrando, ou não, 
novos saberes ao seu saber-fazer, então os saberes experienciais são 
“saberes dos professores”, saberes com os quais, dessa forma, mantêm 
uma relação de interioridade, ao contrário da relação que estabelecem com 
os saberes curriculares, disciplinares e pedagógicos. 

 
 

RACIONALIDADE NO DESENVOLVIMENTO DE SABERES EXPERIENCIAIS 
 
 Para entender o que de fato transforma experiência docente em 
saber, ou como se dá essa relação de aprendizagem, é preciso considerar o 
sujeito que aprende e o produto dessa aprendizagem. O sujeito é o 
professor, um profissional dotado de razão cujos saberes, regidos por 
certas exigências de racionalidade, se refletem nos juízos diversos que 
emite para justificar seus discursos e ações. Significa que o professor ao 
pensar sobre sua experiência, elabora motivos, fundamentado em sua 
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própria racionalidade, que justificam seu fazer e dessa forma elabora seus 
saberes. 

Logo, é a racionalidade do professor, que o leva a desenvolver 
saberes a partir das experiências que vivencia, que faz com que ele valide 
suas novas compreensões em novas experiências, que o leva a filtrar de 
sua formação o que é passível de ser ou não usado em suas situações de 
ensino. Mas de que elementos se vale a racionalidade do professor? 

Os saberes experienciais têm como uma de suas principais 
características serem originado na prática cotidiana do professor, prática 
essa marcada pela tomada frequente de decisões. “E como tomar decisões 
implica julgar”, o professor, a fim de alcançar seus objetivos, julga suas 
ações e a de seus alunos, gerando outras ações correlacionadas com o 
julgamento realizado. (GAUTHIER, 1988, p.341) 

O professor julga para planejar sua aula, julga durante sua aula 
quando é o tempo todo chamado a julgar sobre como responder às 
situações que insistem em aparecer, tais como aquelas relacionadas com 
interesse e aprendizagem dos alunos, ou como às relacionadas com as 
estratégias de ensino utilizadas. O professor também avalia ou julga o 
desempenho dos alunos perante o conteúdo que devem aprender.  

Para orientar todos esses julgamentos que ocorrem antes, durante 
e depois dos discursos e das ações docentes, o professor mobiliza saberes, 
em especial, curriculares, disciplinares, pedagógicos e inclusive o que já 
acumulou em termos de experienciais. Nestes termos, “Seu julgamento, 
constantemente solicitado, se apoia em saberes, isto é, nas razões que 
levam a orientar o julgamento num sentido e não no outro”. (GAUTHIER, 
1988, p.341) 

Mas se para julgar o professor usa de sua racionalidade, e se seus 
julgamentos prescindem de seus saberes, então os saberes docentes 
embasam a racionalidade do professor.  Assim, os saberes representam 
elementos da racionalidade do professor, elementos nos quais se apoia 
para emitir seus julgamentos e tomar suas decisões. 

Os saberes docentes estão diretamente ligados ao trabalho do 
professor, os próprios “docentes têm uma visão muito prática da sua ação 
e do seu conhecimento” (HERNÁNDEZ, 1998). Logo o saber dos 
professores expressa o encadeamento de juízos sobre a prática, para a 
prática e durante a prática, e assim, pode-se considerar, no caso do 
professor, “saber como a expressão de uma razão prática” (GAUTHIER, 
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1988, p.339; TARDIF, 2006, p.186), razão esta que, como tal, visa a ação, 
o saber-fazer. 

Mas os procedimentos e as regras inerentes à prática do professor 
não são utilizadas de forma mecânica, ainda que haja alguma regularidade 
em seu trabalho. Ao contrário, exigem dele certa capacidade para a 
“reflexividade” que diz respeito a ser capaz não somente de elaborar regras 
e os procedimentos que orientam a prática, mas também de fazer 
modificações e adaptações de acordo com as contingências da situação e 
fornecer razões para tanto. (GAUTHIER, 1988, p.340; TARDIF, 2006, 
p.204) 

Deste modo, perante o uso da reflexividade o professor configura-
se como um sujeito que busca valorizar e dialogar com situações, 
analisando informações sobre elas, tomando decisões sobre o que fazer e 
ainda, observando o efeito deste processo e ações no trabalho por ele 
desenvolvido em um determinado tempo e contexto. 

Saber, então, é considerado segundo uma noção de encadeamento 
de juízos sobre uma prática que requer reflexividade, tomada aqui como 
ações de introspecção ou um trânsito do pensamento entre o presente – 
momento em que se julga – e o passado – momento em que ocorre a 
situação alvo do pensamento –, gerando novas compreensões sobre as 
ações na perspectiva de fazê-las melhor no futuro – momento em que se 
validam as novas compreensões. 

Logo a racionalidade do professor não se vale somente de seus 
saberes mas também de sua reflexividade, de sua capacidade retrospectiva 
de “ir” e “voltar” às suas experiências, emitindo julgamentos, tomando 
decisões e gerando compreensões. Nestes termos, a reflexividade é mais 
um elemento da racionalidade do professor.  Mais um elemento de apoio 
ao professor para elaboração de juízos. 

Por meio da reflexividade o professor pode, dessa forma, tomar 
consciência das regras e dos procedimentos utilizados, desenvolvidos, 
modificados ou adaptados, tanto antes, quanto durante e após suas ações 
docentes ou experiências de ensino que vivencia e, ao apresentar os 
motivos, as razões que o levaram a agir dessa forma, estará expressando 
seu saber-fazer ao mesmo tempo em que desenvolvendo seus saberes 
experienciais. 

Mas se a reflexividade é a mediadora da consciência que promove o 
desenvolvimento de saberes experienciais, e reflexividade, juntamente com 
demais saberes são elementos que compõe os julgamentos do professor, 
então juízos, saberes, reflexividade e tomada de consciência, são 
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elementos em rede da racionalidade do professor que concorrem e servem 
para a transformação de experiência docente em saberes. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 2 
 
Este trabalho apresentou a síntese de um estudo realizado que 

objetivou conceber elementos que sustentassem a identificação e a 
compreensão dos saberes docentes. Como resultado, saber foi concebido 
segundo ideias, juízos, discursos ou argumentos cujo sujeito seja capaz de 
fornecer motivos que os justifiquem e diante disso os motivos que o 
professor, fundamentado em sua própria racionalidade, apresenta 
discursivamente para justificar as ações que desenvolve na intenção de 
ensinar, refletem os saberes docentes, e assim sendo, podem ser 
identificados por um observador nos discursos dos professores. 

Mas os saberes dos professores são variados e heterogêneos 
porque utilizam em sua prática cotidiana, muitas teorias, concepções e 
técnicas, conforme a necessidade, e nessa perspectiva, saber docente é 
uma composição de conhecimentos e de estratégias que permeiam a ação 
do professor, seu saber-fazer bem como as justificativas que elabora, o que 
corrobora para admitirmos saber docente como os conhecimentos, as 
habilidades, os talentos e as atitudes, onde se incluem o ser e o fazer do 
professor, que servem de base para o ensino, ou todo saber que o 
professor apreende - que toma para si -e incorpora à sua prática cotidiana.  

Como consequência não se pode falar de um saber docente “puro” 
no sentido de ter uma única natureza, mas de um amálgama de saberes 
pedagógicos, disciplinares, curriculares e experienciais. Portanto, é esse 
amálgama que sustenta os juízos do professor, que faz com que 
desenvolva, justifique, compreenda, avalie e aprimore o seu saber-fazer, 
logo esse amálgama constituí, de forma geral, o conteúdo dos saberes 
docentes. 
 
 
REFERÊNCIAS 2 
 
CHARLOT, B. Da Relação com o Saber: Elementos para uma teoria. Porto 
Alegre: Artmed Editora, 2000. 
 



Maria Isaura de A. Chaves - Adilson Oliveira do E. Santo - Elizabeth Gomes Souza 

 
38 

 

GAUTHIER, C. et al. Por uma teoria da Pedagogia: pesquisas 
contemporâneas sobre o saber docente. Ijui: Editora UNIJUI, 1998. 
 
JAPIASSU, H. ; MARCONDES, D. Dicionário básico de filosofia, 5.ed. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2008. 309 p. 
 
MIZUKAMI, M da G. N. Aprendizagem da docência: algumas contribuições 
de L. S. Shulman. Revista Educação, v. 29, n. 2, 2004. Disponível em: 
<http://coralx.ufsm.br/revce>  Acesso em 21/09/2010. 
 
____. Aprendizagem da docência: conhecimento específico, contextos e 
práticas pedagógicas. MIZUKAMI, M. da G. N. In: NACARATO, A. M. ; 
PAIVA, M.A.V. (orgs). A formação do professor que ensina matemática: 
perspectivas e pesquisas. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 
 
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. 6. ed. Petrópolis 
(RJ): Editora Vozes, 2006. 
 
THERRIEN, J.; CARVALHO, A. D. F. O professor no trabalho: epistemologia 
da prática e ação/cognição situada - elementos para a análise da práxis 
pedagógica. Revista brasileira de formação de professores – RBFP. Vol. 1, 
n. 1, p.129-147. FACEC (GO): Maio/2009. Disponível em: 
<http://www.facec.edu.br/seer/index.php/formacaodeprofessores/ 
article/viewFile/3/60>. Acesso em: 17/01/2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Coleção IV - Educação Matemática na Amazônia - V. 11 
 

 
39 

 

 

O DESENVOLVIMENTO  
DE SABERES DOCENTES 

EM MODELAGEM MATEMÁTICA 
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O ensino de Matemática por meio do processo de Modelagem é 
organizado de forma diferenciada em relação a maneira que tornou-se 
clássica e que, ainda hoje é comumente é praticada nas salas de aula. Tal 
diferenciação evidencia-se em vários aspectos: nos conteúdos a serem 
trabalhados, que muitas vezes não obedece à sequência predeterminada 
no planejamento escolar –, na necessidade de realizar-se pesquisa – quer 
seja para resolver ou para propor uma determinada situação-problema –, e 
nas estratégias pedagógicas a serem usadas pelo professor, que precisam 
considerar a participação integral e ativa do aluno.  

A decisão de fazer uso do processo de Modelagem Matemática, para 
o ensino, diferencia-se, principalmente, porque, em geral,  toma como 
ponto de partida problematizações com referência no cotidiano, não se 
tratando de uma simples contextualização, mas de um estudo sobre 
determinada situação real, com suas múltiplas e complexas variáveis, por 
meio da matemática. 

Uma das características fundamentais do processo de Modelagem 
em sala de aula diz respeito a novos – porque diferente do usualmente 
praticado –, comportamentos esperados do professor e do aluno. Mas qual 
é o papel do professor na Modelagem? Ou, quais as tarefas que são 
exclusivas do professor no uso de Modelagem para o ensino de 
Matemática? Que tarefas deve o professor desenvolver, de modo que o 
comportamento do aluno corresponda ao que se espera deste, dentro do 
processo de Modelagem? Para o cumprimento dessas tarefas que saberes 
docentes são demandados?  
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De um modo geral, podemos dizer que as tarefas do professor 
utilizando o processo de Modelagem para o ensino da Matemática 
consistemno planejamento e mediação, que demandam que o professor 
mobilize uma diversidade de saberes que englobam conhecimentos acerca 
da Matemática – seus conceitos, conteúdos e algoritmos –, e saberes 
pedagógicos, relacionados com a organização do planejamento escolar, a 
especificidade dos alunos, a elaboração e mediação de situações de ensino, 
com vistas à promoção da aprendizagem da Matemática. 
 
 
CONCEPÇÃO E POSSIBILIDADES DE MODELAGEM 
 

Consideramos Modelagem Matemática, aqui em especial, como um 
processo que consiste natradução ou organização de situações-problema, 
provenientes do cotidiano ou de outras áreas do conhecimento, em um 
conjunto de símbolos ou de relações matemáticas, que procura representar 
a situação-problema proposta, com vistas a compreendê-la ou solucioná-la. 
Em que, situação-problema refere-se a problemas de aplicação “que 
retratam situações reais do dia a dia e que exigem o uso da Matemática 
para serem resolvidos”. Nos problemas desse tipo, “Através de conceitos, 
técnicas e procedimentos procura-se matematizar uma situação real, 
organizando os dados em tabelas, traçando gráficos, fazendo operações, 
etc. Em geral, são problemas que exigem pesquisa e levantamento de 
dados” (DANTE, 2000, p.20). 

Se queremos, por exemplo, compreender por meio da Matemática o 
movimento da maré, em um dia do mês de março, na cidade de Belém do 
Pará, utilizando o processo de Modelagem, nossa tarefa, consistirá de uma 
traduçãoda situação em um modelo matemático, que poderá ser uma 
equação ou um gráfico. Nesses termos, traduzir é reescrever o texto do 
contexto segundo a linguagem matemática com suas regras, propriedades 
e conceitos. 

Agora, se queremos saber qual o preço justo a pagar por um PF 
(prato feito) no mercado do Ver-o-Peso, no centro da cidade de Belém 
(PA), o processo de Modelagem consistirá na organização e 
desenvolvimento do problema por meio do uso de símbolos e relações 
matemáticas, que culminará com uma solução numérica para o problema. 

Dessa forma, não restringimos o processo de Modelagem 
Matemática, exclusivamente, à obtenção de um modelo matemático, mas a 
um processo que se organiza segundo a matemática, podendo resultar, ou 
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não em um modelo matemático. A ênfase deve ser dada ao processo que 
conduz a aprendizagem do conhecimento matemático sem negligenciar 
outros conhecimentos agregados ao processo. 

O processo de Modelagem Matemática é desenvolvido por meio de 
etapas, quais sejam: interação; levantamento de hipóteses e conjecturas; 
seleção de variáveis; tradução ou organização da situação-problema em 
símbolos ou relações matemáticas e validação.  

Na interação, identifica-se, ou constrói-se um problema a ser 
estudado e faz-se o levantamento de dados qualitativos e quantitativos por 
meio de pesquisa. De posse dos dados qualitativos e quantitativos e a 
partir deles, faz-se um levantamento de hipóteses e conjecturas, gerando 
uma seleção de variáveis que concorrem para a escrita ou “tradução” da 
situação-problema para a linguagem matemática.  

Chegando-se a um modelo matemático5 ou a uma organização 
matemática6 do problema, resta a validação, que verifica a adequabilidade 
do produto do processo de Modelagem à situação que o gerou. 

Implementar a Modelagem Matemática na sala de aula, ou usar 
Modelagem na Educação Matemática, implica em usar esse processo no 
ensino e na aprendizagem de Matemática, ou seja, implica que professores 
com seus respectivos alunos devem, a partir de um tema, de uma situação 
real ou de uma situação com referência na realidade desenvolver 
estratégicamente as etapas do processo. 

Chaves e Espirito Santo (2011, p. 168) apresentam algumas 
possibilidades para o desenvolvimento do processo de Modelagem na sala 
de aula, que, por sua vez se também combinadas entre si podem gerar 
outras. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
5 Conjunto de símbolos ou relações matemáticas que representam a situação-problema, como por 
exemplo: equações, funções, gráficos, tabelas. 
6 Conjunto de operações aritméticas devidamente relacionadas entre si, que geram uma solução para 
a situação-problema. 
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Quadro 2.1 – Possibilidades para Modelagem Matemática na sala de aula 

ETAPAS DO PROCESSO 
POSSIBILIDADE 

1 2 3 

ESCOLHA DO TEMA professor professor prof./aluno 

ELABORAÇÃO DA SITUAÇÃO-
PROBLEMA professor professor prof./aluno 

COLETA DE DADOS  professor prof./aluno prof./aluno 

SIMPLIFICAÇÃO DOS DADOS professor prof./aluno prof./aluno 

TRADUÇÃO/ RESOLUÇÃO DO 
PROBLEMA  prof./aluno prof./aluno prof./aluno 

ANÁLISE CRÍTICA DA SOLUÇÃO / 
VALIDAÇÃO prof./aluno prof./aluno prof./aluno 

 
A ESCOLHA DO TEMA, a ELABORAÇÂO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA e 

a COLETA DE DADOS compõem o que denominamos de interação. Após a 
efetivação de algumas hipóteses e conjecturas, se escolhe quais variáveis 
são mais interessantes para o processo de Modelagem que se quer realizar, 
gerando uma seleção de variáveis ou SIMPLIFICAÇÃO DOS DADOS que 
concorrem para a elaboração do modelo matemático ou da organização 
matemática do problema, o que leva à TRADUÇÃO/ RESOLUÇÃO DO 
PROBLEMA. Traduzido ou resolvido o problema, por meio da VALIDAÇÃO 
se verifica a adequabilidade do produto do processo de Modelagem à 
situação que o gerou. 

O Quadro 2.1 mostra que o professor com seus alunos podem, de 
diferentes formas, desenvolver as etapas do processo de Modelagem, 
servindo de suporte teórico-prático à elaboração de atividades de 
Modelagem, na sala de aula, conforme o contexto em que se insere, 
conforme os objetivos educacionais do professor e, ainda, conforme sua 
própria maturidade perante o processo de Modelagem. 
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AS TAREFAS7 DO PROFESSOR NO PROCESSO DE MODELAGEM 
 

Do Quadro 2.1 observa-se que qualquer que seja a possibilidade de 
Modelagem escolhida o professor aparece em todos os momentos, o que 
implica certo cuidado e atenção quanto as suas tarefas dentro do processo 
de Modelagem para que estas não interfiram na participação efetiva do 
aluno, já que a Modelagem redefine o papel do professor no momento em 
que ele perde o caráter de detentor e transmissor do saber, para ser 
entendido como aquele que está na condução das atividades numa posição 
de partícipe, conforme destaca Barbosa (1999). 

As tarefas do professor começam a se definir a partir da escolha da 
POSSIBILIDADE de Modelagem, que deve estar de acordo com as 
possibilidades que o contexto escolar lhe oferece e com seus objetivos de 
ensino e de aprendizagem, o diz respeito ao “onde”, o “para quem” e o 
“para quê” a Modelagem vai ser implementada. Então, levando em conta 
esses critérios e mais ainda sua maturidade perante o processo de 
Modelagem, escolher a possibilidade de Modelagem quer seja conforme o 
Quadro 2.1, quer seja tomando este como referência, se constitui na 
primeira tarefa do professor. Isto quer dizer que, a primeira tarefa do 
professor, consiste em elaborar o “como” será desenvolvido o processo de 
Modelagem com seus alunos. 

Se a escolha for pela POSSIBILIDADE 1, por exemplo, a escolha 
do tema, a problematização, a coleta, simplificação dos dados é de 
competência exclusiva do professor, que nesse caso, deve elaborar 
atividades de Modelagem com problemas devidamente relatados, que 
favoreçam a participação do aluno na resolução e na análise crítica das 
soluções encontradas. 

Em seguida, o professor leva as atividades de Modelagem aos 
alunos e atua como mediador, fazendo com que os alunos desenvolvam as 
atividades a partir da elaboração de suas próprias hipóteses, testagem de 
conjecturas e descubram por si só seus erros e acertos. Blum e Ferri 
(2009) ilustram essa situação que chamam de “manutenção da autonomia 
dos alunos”. 

Atuar como mediador demanda do professor, dentre outras coisas, 
que coloque os alunos em situações que possam interpretar, explicar, 

                                                        
7 Tomamos “tarefa” com significado de atividades de cunho didático-pedagógico intencional elaboradas 
pelo professor. 
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justificar e avaliar o “melhor” modelo, o que implica o domínio de um 
amplo espectro de intervenções pedagógicas; que tenha ampla 
compreensão da diversidade de abordagens que os alunos podem adotar, o 
que necessita saber ouvi-los em suas interpretações, organizações e 
explorações de modelos e que ofereça representações matemáticas úteis 
às ideias destes, de modo que possam desenvolver suas ideias por meio de 
conexões com as representações anteriormente utilizadas. (DOERR; 
ENGLISH, 2006; DOERR, 2007; BLUM; FERRI 2009).  

Precisa também, para esse momento, que o professor domine seu 
ímpeto em interferir no processo de Modelagem do aluno, repreendendo 
suas conjecturas ou “corrigindo” suas respostas, mesmo porque em 
Modelagem, desde que sejam usados adequadamente os conceitos e 
propriedades da Matemática, não existe o modelo ou a resposta errada, 
existem modelos e respostas mais, ou menos, sofisticadas ou precisas. Isso 
ocorre em parte, porque “a elaboração de um modelo depende do 
conhecimento matemático que se tem” (BIEMBENGUT; HEIN, 2003, p.12). 

No sentido de investir nas suas ações como mediador, com vistas a 
sentir-se mais seguro, o professor pode, na medida do possível e do 
necessário, antes de implementar uma atividade de Modelagem em sua 
sala de aula, desenvolvê-la resolvendo-a de diversas maneiras, por diversos 
caminhos, envolvendo diversos conteúdos matemáticos, encontrando 
diversos modelos representativos da situação, uns mais, outros menos, 
precisos e aprimorados.  

Não se trata aqui de elaborar gabaritos, de elaborar respostas 
esperadas às soluções dos alunos, mas de vislumbrar os diversos caminhos 
que os alunos possam tomar e assim a partir da compreensão do que 
fazem, ou do que podem fazer, interagir com eles no sentido de que 
encontrem por si as melhores soluções/modelos, ou que desenvolvam as 
aprendizagens esperadas pelo professor.  

Portanto, é útil que o professor exercite todas as etapas próprias do 
processo de Modelagem – interação; levantamento de hipóteses e 
conjecturas; seleção de variáveis; tradução ou organização da situação-
problema em símbolos ou relações matemáticas e validação –, antes de 
chegar à sala de aula. Isso significa vivenciar primeiro a Modelagem na 
perspectiva de aluno, para depois, com mais subsídios teóricos e práticos, 
vivenciar a Modelagem como professor.  

Na POSSIBILIDADE 2, cabe ao professor todas as tarefas 
pertinente à POSSIBILIDADE 1. O que difere é que o professor pode 
contar com a participação e parceria dos alunos desde a coleta e 
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simplificação dos dados, o que traz mais atenção e tarefas para a 
mediação, pois o professor precisa, nesta possibilidade, orientar a pesquisa 
dos alunos, onde e como realizá-la. O que se traduz em onde encontrar os 
dados ou conhecimentos necessários à resolução da situação-problema, 
como ter acesso a esses dados e como selecionar os interessantes à 
resolução. Logo, o professor precisa saber pesquisar segundo as exigências 
do contexto da Modelagem, o que pode ser facilitado se ele tiver exercitado 
o processo previamente. 

O processo de Modelagem é marcado pela imprevisibilidade. A 
princípio, não se sabe por onde o modelo vai passar ou que 
conteúdos/conceitos matemáticos serão necessárias, ou quais caminhos os 
alunos irão tomar. Diversos conteúdos matemáticos e em diferentes 
ordens, em relação ao currículo escolar, fazem-se presente no processo de 
Modelagem. E isso é ainda mais contundente na POSSIBILIDADE 3, na 
qual o aluno já participa desde a escolha do tema. Logo, fica mais difícil 
usar uma possibilidade dessa natureza, no cotidiano de nossas aulas, na 
Educação Básica, na forma como tradicionalmente estão institucionalizadas, 
sendo interessante, entretanto, quando da participação dos alunos em 
feiras de ciências, por exemplo. 
 
 
DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE SABERES NAS TAREFAS 

 
Diversos trabalhos apontam que os professores precisam ser 

preparados para o uso da Modelagem, inclusive desde a formação inicial 
(BARBOSA 2001, 2004; ALMEIDA e DIAS, 2003; DIAS, 2005 e SILVA, 
2007), já que muitas das dificuldades ou dos obstáculos quanto ao uso da 
Modelagem, remontam a essa ocasião (BARBOSA, 1999), e que essa 
preparação, visando o envolvimento do professor com a Modelagem, 
precisa lhes oportunizar: “aprender sobre Modelagem, aprender por meio 
da Modelagem e ensinar usando Modelagem” (ALMEIDA, 2006, p.13). 

Doerr e English (2006) argumentam que implementar atividades 
diferenciadas, tal como as tarefas de Modelagem, exige aprendizado do 
professor sobre o conteúdo matemático, sobre as maneiras como os alunos 
desenvolvem e representam suas ideias e além disso, sobre novas formas 
de interagir com os alunos, colocando o foco na escuta, na observação e 
na elaboração de perguntas para que os alunos esclareçam suas ideias. 
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Embora no que diz respeito à Modelagem, “Habilidade e segurança 
só se ganham com a experiência” (BIEMBENGUT; HEIN, 2003, p.29), o que 
é o mesmo que dizer que “a melhor maneira de se aprender modelagem 
matemática é fazendo modelagem” (BASSANEZI, 2002, p.44), professores 
e futuros professores precisam de espaços onde eles possam vivenciar a 
Modelagem, primeiro como aluno, quando ele pode compreender como o 
processo se desenvolve e depois como professor, onde ele tem a 
oportunidade de desenvolver saberes acerca do planejamento e da 
mediação de atividades de Modelagem.  

Percebe-se que, seja qual for o tipo de envolvimento do professor 
com a Modelagem, aprendendo sobre ou por meio de Modelagem, ou 
ensinando com Modelagem, os saberes a serem mobilizados, ou 
desenvolvidos, pelo professor são aqueles relacionados com o saber-fazer 
Modelagem, relacionados com as tarefas que lhe cabem dentro do 
processo, que, por sua vez, variarão conforme a concepção e a 
possibilidade de Modelagem adotada.  

Os saberes necessários ao saber-fazer Modelagem, na condição de 
aluno são, portanto, apenas parte dos saberes necessários ao saber-fazer 
Modelagem, na condição de professor, o que ainda depende da forma 
como este concebeu e organizou as atividades. O saber-fazer Modelagem, 
na condição de aluno, requer domínio do processo, o que significa saber 
problematizar e matematizar uma situação real, que está relacionada com 
uma atitude curiosa e com destreza em aplicar e manipular conceitos, 
conteúdos e algoritmos matemáticos.  

Já o saber-fazer na condição de professor, requer além do domínio 
do processo, saberes relacionados aos saberes docentes, aqui 
compreendidos como aqueles que os professores mobilizam diariamente, a 
fim de realizar suas tarefas de ensino, que, segundo Tardif (2006, p.36), 
são formados por um “amálgama, mais ou menos coerente, de saberes 
oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e 
experienciais”.  

Nessa perspectiva e no contexto da pesquisa, os profissionais ou 
pedagógicos, como conjunto de saberes das ciências da educação e da 
pedagogia, transmitidos pelas instituições formadoras de professores, 
incluem saberes acerca do que é Modelagem e de como pode ser 
viabilizada na sala de aula, posto que, via de regra, os professores 
conhecem, ou constroem seus conhecimentos e concepções sobre a 
Modelagem, em cursos de formação. Incluem também saberes de natureza 
pedagógica, tais como saber em que condições os alunos aprendem 
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conforme suas especificidades e interesses e, a partir daí, planejar e 
organizar as atividades de ensino. 

Dentre os saberes necessários ao planejamento e a organização das 
atividades de Modelagem, está o saber problematizar ou saber orientar a 
problematização dos alunos de uma situação real, oriunda do cotidiano ou 
das outras áreas do conhecimento. O problema ou a situação-problema no 
processo de Modelagem parte de uma curiosidade sobre a realidade. Ao 
lançar-se um questionamento sobre uma situação real, com vistas a 
satisfazer uma curiosidade, este se configura em problema quando quem 
vai buscar respostas não possui, a princípio, modos de resolver, precisando 
ao contrário, elaborar estratégias para isso.  

Doerr (2007) analisando um episódio de ensino de uma professora, 
do ensino secundário, usando Modelagem para o ensino aprendizagem da 
Matemática, argumenta que atividades de Modelagem demandam 
substancial conhecimento pedagógico do professor, tais como: ser capaz 
de colocar os alunos em situações que possam interpretar, explicar, 
justificar e avaliar o “melhor” modelo (o que demanda saber perguntar); 
ter ampla compreensão da diversidade de abordagens que os alunos 
podem adotar o que necessita saber ouvir os alunos em suas 
interpretações, organizações e explorações de modelos; oferecer 
representações matemáticas úteis às ideias dos alunos e levar os alunos a 
desenvolverem suas ideias por meio de conexões com representações 
anteriormente por eles utilizadas. 

Uma característica comum de muitas das observações de Blum; 
Ferri (2009) sobre professores trabalhando com Modelagem, é de que 
estes, nas suas intervenções junto aos alunos, mesmo que de forma 
inconsciente, encaminham suas próprias soluções. Considerando essa 
situação, alertam que o professor deve incentivar diversas soluções para 
uma mesma tarefa de modo a corresponder a diversos estilos de 
pensamentos dos alunos, e terem uma base para que eles próprios possam 
refletir sobre o que realizaram. Para isso, é necessário que o professor 
tenha um íntimo conhecimento das demandas cognitivas da tarefa. 

Logo, saberes pedagógicos, no contexto da Modelagem, incluem 
também os conhecimentos apontados por Doerr (2007), Blum e Ferri 
(2009), que estão relacionados com o saber mediar o processo em sala de 
aula, em que o professor estabelece com o aluno uma relação de parceria 
na resolução de um problema, por meio das interações que realiza. 
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Os saberes disciplinares como aqueles que são organizados na 
forma de disciplina, no interior dos cursos, no contexto da Modelagem, 
referem-se a saberes da Matemática, de seus conteúdos e das relações que 
guardam entre si. São esses saberes que favorecem ações de 
planejamento e mediação por parte do professor, tais como elaborar, ou 
orientar a elaboração da situação-problema, já que consegue estabelecer 
relações entre as diversas matemáticas do cotidiano e a escolar; 
compreender e conhecer diversas formas de se resolver um mesmo 
problema, compreender as interpretações e representações dos alunos, ao 
mesmo tempo em que oferece ideias que conduzem o aluno a relacionar o 
que já sabe com o que precisa aprender. 

Um dos saberes revelados por futuros professores, quando 
desenvolveram e aplicaram na Educação Básica projetos de Modelagem 
Matemática, durante o estágio, na pesquisa de Almeida (2009), diz respeito 
à necessidade de estudar e conhecer a Matemática intrínseca ao processo 
de Modelagem, como condição favorecedora da mediação do processo e, 
por consequência aquisição de segurança pelo professor em conduzir o 
processo e investir em novas experiências.  

Para Doerr e English (2006) ter um conhecimento substancial da 
matemática subjacente ao problema, faz com que o professor compreenda 
as ideias dos alunos, como eles a desenvolvem e como as representam e, 
dessa feita, a partir dessas compreensões interagir com o aluno de modo a 
promover a resolução da situação-problema e a aprendizagem matemática. 
Logo, quanto mais sólido for o conhecimento matemático do professor e 
quanto melhor for sua compreensão de como os alunos podem aprender, 
tanto melhor será sua mobilidade como mediador no processo de 
Modelagem. 

 Dias (2007), a partir da observação de futuros professores, 
vivenciando experiências de Modelagem, aponta que a falta de 
conhecimento matemático pode dificultar a elaboração do modelo, bem 
como a seleção das variáveis importantes para essa elaboração. Ou seja, 
como traduzir um problema ou resolvê-lo conforme a linguagem simbólica 
da matemática, e ainda, como selecionar da realidade que se quer 
conhecer, os dados e as variáveis que concorrem para essa tradução, se 
não se consegue estabelecer uma relação entre a Matemática e a 
realidade, porque, para o indivíduo, faltam elementos na primeira, 
enquanto na segunda há em excesso.   

Saberes relacionados com a apropriação, bem como a utilização dos 
programas escolares com seus objetivos, conteúdos e métodos, 
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organizados e definidos pelas escolas, constituem os saberes curriculares, 
que no contexto da Modelagem são mobilizados pelo professor quando, na 
elaboração e mediação das atividades, precisa romper com a linearidade do 
conteúdo proposto no planejamento, levando seus alunos a aprenderem 
não somente a Matemática prevista, planejada, mas todo o conteúdo 
pertinente à situação-problema. Saberes curriculares também englobam 
compreensões das relações entre a Matemática e as demais disciplinas do 
planejamento escolar. 

Pode ser complicado estabelecer relações entre as diversas 
matemáticas, ou entre a Matemática e as outras disciplinas; propor 
diferenciadas relações internas ao planejamento; colocar os alunos em 
situações que possam interpretar, explicar, justificar e avaliar o “melhor” 
modelo; compreender as várias abordagens dos alunos para um mesmo 
problema e oferecer representações matemáticas úteis às ideias dos 
alunos, de modo a estabelecerem as devidas conexões entre 
representações anteriormente citadas, se o professor não contar com 
considerável arcabouço teórico do conhecimento matemático.  Daí que os 
saberes pedagógicos imbricam-se com saberes disciplinares e com saberes 
curriculares no saber-fazer Modelagem. 

Os saberes experienciais ou práticos são desenvolvidos a partir do 
trabalho cotidiano e incorporados à experiência individual e coletiva, na 
forma de hábitos e habilidades. (TARDIF, 2006). O que significa dizer que 
os saberes experienciais brotam das experiências e se incorporam no 
saber-fazer do professor, o que no contexto da Modelagem referenda o 
aprender a fazer, vivenciando experiências como aluno e como professor, 
conforme orientam Barbosa (2001, 2004), Almeida; Dias (2003), Dias 
(2005), Silva (2007), Almeida (2006), Biembengut; Hein (2003) e Bassanezi 
(2002). 

Na experiência de Modelagem, os professores validam os saberes 
pedagógicos e curriculares construídos acerca de Modelagem, ou seja, é na 
experiência de Modelagem e a partir dela que o professor estabelece uma 
relação de interioridade com o saber-fazer Modelagem. Logo, por meio da 
materialização da atividade de Modelagem, teoricamente, o professor 
transforma saber pedagógico e curricular em saber experiencial, que por 
sua vez, alimenta com novas teorias o saber pedagógico. É teoria e prática 
numa via de mão dupla em processo de retroalimentação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 3 
 

Embora pareça árdua a tarefa em fazer Modelagem na sala de aula, 
dado todos os saberes a serem mobilizados pelo professor, muitos destes 
já constituem o repertório de saberes docentes, oriundos de sua formação 
profissional inicial e de suas experiências cotidianas no contexto escolar. 
Saberes esses que servem de ponto de ancoragem ao desenvolvimento de 
novos saberes, aqui em especial acerca de Modelagem.  

Decorre que, saber se colocar como aprendiz, talvez seja de fato o 
saber fundamental e necessário ao professor, para vivenciar experiências 
de Modelagem como aluno e como professor, pois na condição de aprendiz 
tematiza as situações que se afiguram e tem disposição para mobilizar o 
que já sabe na direção de desenvolver o que ainda não sabe, ampliando 
seu repertório de saberes docentes de natureza experiencial. 

Em Doerr e English (2006), tem-se que a implementação de tarefas 
diferenciadas, tal como as de Modelagem, por exemplo, têm o potencial de 
promover a aprendizagem do professor e seu desenvolvimento profissional 
porque este, ao precisar desenvolver estratégias diferenciadas na 
implementação das atividades, tem oportunidade de desenvolver seus 
saberes de conteúdo matemático e de conteúdo pedagógico. Logo, o 
desenvolvimento de experiências de Modelagem, ao mesmo tempo em que 
demanda saberes, também os amplia e os desenvolve. 
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GEOMETRIA  
NO CÁLCULO DE VOLUME DE FRUTAS 

 
Maria Isaura de Albuquerque Chaves 

 
 
 

Desde minhas primeiras experiências com Modelagem Matemática8, 
realizadas em 2004 por ocasião de minha pesquisa de mestrado, venho 
não somente validando os argumentos favoráveis ao uso da Modelagem 
em sala de aula, apontadas pela literatura e pela pesquisa (BASSANEZI, 
2002; BARBOSA, 2003; BIEMBENGUT e HEIN, 2003; KLÜBER e BURAK, 
2007; ALMEIDA, SILVA, VERTUAN, 2012), como também usufruindo de 
suas repercussões positivas no processo de ensino e de aprendizagem de 
Matemática. 

De fato, o uso da Modelagem promove comportamentos 
diferenciados no aluno, em especial em termos de participação e 
motivação, o que parece repercutir no aprendizado dos conteúdos 
matemáticos e na compreensão de como podem ser úteis em situações da 
vida cotidiana, no desenvolvimento de habilidades de investigação e de 
estratégias criativas para resolução dos problemas, que por sua vez 
decorrem das interações ocorridas nos grupos, o que significa que também 
desenvolvem habilidades de trabalhar em grupo. 

O aluno que vivencia experiências de Modelagem parece também 
modificar o modo como vê a Matemática e seu ensino, passando a esperar 
do professor mais atividades da mesma natureza, em que eles tenham 
liberdade para resolver os problemas, decidindo no grupo quais estratégias 
usar. Nesse sentido, pode-se dizer que a Modelagem torna as aulas de 
Matemática mais interessantes e atraentes para os alunos porque os 
motivam para o estudo e para a aprendizagem da Matemática. 

Considerando as possibilidades metodológicas da Modelagem que 
satisfazem “as necessidades de um ensino de matemática mais dinâmico, 
revestido de significado nas ações desenvolvidas, tornando o estudante 
mais atento, crítico e independente” (BURAK, 2010), desenvolvo em todos 

                                                        
8 Preferencialmente, para evitar repetições textuais, usarei apenas Modelagem para referir-
me a Modelagem Matemática. 
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os anos letivos pelo menos duas atividades de Modelagem Matemática com 
meus alunos de Ensino Médio, de uma escola pública da rede federal de 
ensino onde atuo em Belém – PA. A presente publicação relata uma dessas 
experiências, ocorridas no 3º bimestre do ano letivo de 2013. 
 
 
MODELAGEM MATEMÁTICA NA SALA DE AULA 

 
Considero Modelagem Matemática como um processo que traduz ou 

que organiza situações-problema provenientes do cotidiano ou de outras 
áreas do conhecimento, também dita situação real, segundo a linguagem 
simbólica da Matemática, fazendo aparecer um conjunto de modelos 
matemáticos ou de relações matemáticas que procura representar ou 
organizar a situação/problema proposta, com vistas a compreendê-la ou 
solucioná-la.  

Assim, por exemplo, em situações-problema resolvíveis via 
aritmética temos a Modelagem organizando a situação matematicamente 
fazendo aparecer relações matemáticas, e em situações resolvíveis via 
álgebra ou geometria temos a Modelagem traduzindo a situação para a 
linguagem matemática, fazendo aparecer modelos matemáticos, tais como 
equações, gráficos, figuras planas ou espaciais. Observando que, seja 
traduzindo, seja organizando, o objetivo do processo é compreender uma 
situação e ou solucionar um determinado problema (CHAVES, 2012). 

Fazer Modelagem na sala de aula significa implementar esse 
processo, que traduz ou que organiza matematicamente uma situação real 
no ensino e na aprendizagem de Matemática. Ou seja, implica que, 
professores com seus respectivos alunos devem desenvolver, a partir de 
um tema, de uma situação real ou de uma situação com referência na 
realidade, as etapas do processo de Modelagem, quais sejam: escolha do 
tema; elaboração da situação-problema; coleta e simplificação dos dados; 
tradução ou resolução do problema; análise crítica da solução ou validação 
do modelo. (BARBOSA, 2003; BIEMBENGUT e HEIN, 2003; KLÜBER e 
BURAK, 2007; CHAVES e ESPÍRITO SANTO, 2011; CHAVES, 2012) 

Defendo que o “onde” e o “para quê” a Modelagem vai ser usada na 
sala de aula é determinante para o “como” vai ser desenvolvida, e isso é 
relevante quando se quer fazer Modelagem em escolas da Educação 
Básica, com seus planejamentos limitados em conteúdos que devem ser 
cumpridos em pré-determinado tempo.  
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Nesse sentido as etapas do processo que precisam ser 
desenvolvidas estrategicamente, levando-se em consideração o “onde” e o 
“para quê” a Modelagem vai ser implementada, ou seja, o contexto e a 
finalidade devem envolver professor e alunos de várias maneiras, a 
exemplo do proposto no quadro a seguir, ou conforme combinações feitas 
a partir das POSSIBILIDADES propostas. 

 

ETAPAS DO PROCESSO 
POSSIBILIDADE 

1 2 3 
ESCOLHA DO TEMA Professor Professor Prof./aluno 
ELABORAÇÃO DA SITUAÇÃO-
PROBLEMA Professor Professor Prof./aluno 

COLETA DE DADOS Professor Prof./aluno Prof./aluno 
SIMPLIFICAÇÃO DOS DADOS Professor Prof./aluno Prof./aluno 
TRADUÇÃO/ RESOLUÇÃO DO 
PROBLEMA Prof./aluno Prof./aluno Prof./aluno 

ANÁLISE CRÍTICA DA SOLUÇÃO / 
VALIDAÇÃO Prof./aluno Prof./aluno Prof./aluno 

Fonte: Chaves e Espírito Santo, 2011 
 
Logo, utilizar Modelagem para o ensino e aprendizagem da 

Matemática, pressupõe escolher (ou criar) uma POSSIBILIDADE para sua 
sala de aula, que diz respeito ao “como” vai se fazer Modelagem com os 
alunos e suas respectivas especificidades e interesses, dentro das 
condições, limitações e exigências do contexto educacional, e ainda 
considerando o próprio nível de maturidade do professor perante o fazer 
Modelagem. 
 Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 
(9394/96), o Ensino Médio tem como uma de suas finalidades, sendo esta 
a mais evidente no contexto da Educação Básica, a consolidação e o 
aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, 
possibilitando o prosseguimento de estudos. Isso se traduz na preparação 
do estudante para a continuidade dos estudos em níveis superiores, bem 
como estar em condições de ser aprovado nos processos seletivos das 
Instituições de Ensino Superior. Tal situação implica em uma grande 
quantidade de conteúdo a ser cumprido, principalmente se for considerado 
o tempo que se tem para isso, no qual mais importante do que ensinar o 
conteúdo deveria ser aprender o conteúdo. 
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Assim é que, estando inserida em um contexto dessa natureza, 
tenho conseguido realizar atividades de Modelagem com os alunos segundo 
a POSSIBILIDADE 2 e ainda contando com encontros no contra turno das 
aulas. Nessa POSSIBILIDADE apresenta-se aos alunos o problema/tema, 
cabendo aos grupos a coleta de dados, seleção de variáveis e resolução do 
problema, acompanhados e orientados pela professora. 
 
 
METODOLOGIA DA EXPERIÊNCIA DE MODELAGEM 
 

Quatro turmas de 2ª série de Ensino Médio, com mais ou menos 30 
alunos cada, participaram da atividade de Modelagem. Cada turma foi 
dividida em grupos de no máximo 5 alunos, gerando 6 grupos por turma. 
 Para cada grupo de cada turma foi sorteada uma fruta, dentre 
abacaxi, melão, abacate, banana, maça e pera, que a princípio deveria 
completar a lacuna do problema a ser resolvido pelo grupo: QUAL O 
VOLUME DA PARTE COMESTÍVEL DE UM (A) ...........................? 
 Em seguida, receberam um roteiro para execução da proposta, que 
foi lido e explicado em sala. O item 1 do roteiro indicava que os grupos 
deveriam se reunir para elaborar um PLANO para resolução do problema, 
momento em que deveriam escrever as etapas para a resolução do 
problema e execução do trabalho escrito, bem como fazer o levantamento 
de todo o material necessário, incluindo frutas e instrumentos de medida. 
 E o item 2 indicava o dia e a hora que deveriam comparecer à 
escola, munidos de todo o material necessário para execução do PLANO. 
Também constava desse item que os grupos deveriam trazer o PLANO por 
escrito para apresentar à professora, o livro usado em sala e/ou outros 
materiais para consulta. Para os dias e horas marcadas foi montado no 
pátio da escola um ambiente com mesas, cadeiras, bandejas e facas para a 
execução do PLANO traçado pelos grupos. 
 Enquanto os grupos em horário extraclasse cumpriam as exigências 
do roteiro, em sala trabalhávamos o conteúdo de Geometria Espacial, 
enfatizando cálculo de áreas e volumes na resolução de problemas com 
referência em situações do cotidiano e também utilizando materiais 
concretos para facilitar a abstração das figuras nos problemas, por parte 
dos alunos. 
 Constava também no roteiro orientações para a elaboração do 
trabalho escrito que deveria conter: - Foto da fruta utilizada; - 
Sobreposição da foto com as figuras geométricas a serem utilizadas nas 
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aproximações para o cálculo do volume; - Descrição dos procedimentos de 
medida utilizados, ilustrado com fotos; -  Desenvolvimento detalhado do 
cálculo do volume da fruta; - Resposta do Problema (volume matemático); 
- Verificação do volume real da fruta com descrição do procedimento 
utilizado e ilustração com fotos; - Comparação do volume real com o 
volume matemático, por meio de uma análise crítica dos dois resultados.
 Como seriam seis grupos a serem atendidos por horário 
estabelecido, convidei um aluno de cada turma para atuar como monitor. 
Aceito o convite, quatro alunos atuaram junto comigo como mediadores no 
desenvolvimento da atividade de Modelagem desenvolvida pelos grupos. 

Atuar como mediador demanda do professor, dentre outras coisas, 
que coloque os alunos em situações que possam interpretar, explicar, 
justificar e avaliar o “melhor” modelo, o que implica o domínio de um 
amplo espectro de intervenções pedagógicas; que tenha ampla 
compreensão da diversidade de abordagens que os alunos podem adotar. 
Isso significa saber ouvi-los em suas interpretações, organizações e 
explorações de modelos, oferecendo representações matemáticas úteis às 
suas ideias, de modo que possam desenvolvê-las por meio de conexões 
com as representações fornecidas. (DOERR; ENGLISH, 2006; DOERR, 
2007; BLUM; FERRI 2009).  

Precisa também, para esse momento, que o professor domine seu 
ímpeto em interferir no processo de Modelagem do aluno, repreendendo 
suas conjecturas ou “corrigindo” suas respostas, mesmo porque em 
Modelagem, desde que sejam usados adequadamente os conceitos e 
propriedades da Matemática, não existe o modelo ou a resposta errada, 
existem modelos e respostas mais ou menos sofisticadas ou precisas. Isso 
ocorre em parte porque “a elaboração de um modelo depende do 
conhecimento matemático que se tem” (BIEMBENGUT e HEIN, 2003, p.12). 

Considerando então que atuar como mediador demanda ações nada 
triviais em relação ao que professores e alunos vivenciam nas salas de 
aula, fiz duas reuniões com os monitores a fim de prepara-los para essa 
tarefa. Orientei-os a não interferirem nos PLANOS elaborados pelos grupos, 
que a função deles era de apoiarem os grupos na execução dos respectivos 
PLANOS elaborados que certamente, conteriam diferentes formas de 
resolver o mesmo problema. Para que eles se sentissem mais seguros na 
tarefa de mediar elaboramos juntos vários PLANOS que poderiam surgir.  
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Surgiu a necessidade em levantarem-se conhecimentos sobre calota 
esférica, que não fazia parte do conteúdo programático desenvolvido em 
sala, mas que poderia aparecer em alguns planos. 
 
 
ALGUNS RESULTADOS  
 
 Essa experiência gerou 24 trabalhos, dos quais tomei apenas quatro 
para apresentar aqui, dado a limitação do espaço. Vale destacar que, tal 
como é próprio do processo de Modelagem, para as mesmas frutas, 
diferentes estratégias de resolução e de medição foram adotadas pelos 
alunos, mas tendo que escolher, optei pelos trabalhos que estavam 
melhores descritos em termos de detalhamento. 
 
 
As sobreposições utilizadas 
 

As sobreposições utilizadas dizem respeito às figuras geométricas 
espaciais usadas nas aproximações para os cálculos do volume da parte 
comestível das frutas, que no processo de Modelagem diz respeito à 
elaboração de hipóteses e aproximações com vistas à coleta e simplificação 
dos dados a serem utilizados na tradução do objeto real, no caso a fruta, 
segundo os conceitos da geometria espacial. 
 
Abacaxi 
 

                                   
 
Estabeleceram então que o Volume da parte comestível do abacaxi 

seria calculado por meio da expressão: Volume de Tronco de Cone + 

Tronco de Cone 

Cilindro 

Tronco de Cone 
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Volume de Cilindro + Volume de Tronco de Cone. O miolo do abacaxi foi 
considerado comestível. 
 
 
Melão 
 

 
 

O grupo estabeleceu que o cálculo do volume da parte comestível 
do melão seria calculado por meio da soma do volume da Calota Esférica 1 
e 2 com o Cilindro 1 menos a parte oca, aproximada pelo cálculo do 
volume de duas calotas (3 e 4) e um cilindro (2). 
 
 
Banana 
 

          
 
O grupo da BANANA optou por aproximar o volume da parte 

comestível da fruta por meio do volume de duas calotas esféricas e cinco 
cilindros.  
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Maçã 
 

 

 
 
O grupo determinou que o cálculo do volume da parte comestível 

da maçã seria calculado por meio do volume de um segmento esférico de 
duas bases menos o volume de um cone, um tronco de cone e uma esfera 
correspondentes ao talo e miolo considerados não comestíveis. 
 
 
Os procedimentos de medidas 
 

As medidas a serem efetivadas estavam em conformidade com as 
sobreposições escolhidas pelos grupos. No que diz respeito ao processo de 
Modelagem, estavam coletando os dados necessários para a construção da 
resposta do problema, qual seja encontrar o volume da parte comestível 
das frutas. 

No caso do ABACAXI, sendo as figuras 
geométricas escolhidas, Tronco de Cone e 
Cilindro, cujas fórmulas para o cálculo do 
volume são respectivamente, 푉 = 	 (	푅 +
푅. 푟 + 푟 ) e 푉 = 	휋푅 .퐻, o grupo precisou das 
medidas dos raios do tronco de cone, sendo os 
da base menor coincidentes com o raio das 
bases do cilindro, e das medidas das alturas 
dos cones e do cilindro. 
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Para isso, descascaram o abacaxi e cortaram conforme dois troncos 
de cone e um cilindro. Tiraram com uma régua a medida dos diâmetros 
das bases dos troncos e do cilindro, dividindo por dois encontrando os 
respectivos raios. A medida da altura foi feita com uma régua sobre a 
marca deixada em uma vareta que enfiaram no centro dos troncos de cone 
e do cilindro. 

No caso do MELÃO, ao optarem por calota esférica e cilindro cujas 
fórmulas para cálculo do volume são respectivamente 푉 = 	 휋.ℎ(3푟 + ℎ ) 
e 푉 = 	휋푅 .퐻 precisaram levantar as medidas dos raios e alturas das 
calotas e dos cilindros, o que foi feito com o uso de fita métrica. 

    

 
No cálculo do volume da parte comestível do ABACATE por meio 

Volume da Esfera – (Volume calota + Volume Cilindro + Volume Calota), 
ou seja, V = 휋푅 - [( 휋.ℎ(3푟 + ℎ )+ (휋푅 .퐻) +( 휋.ℎ(3푟 + ℎ )] o 
grupo precisou levantar as medidas do Raio da esfera, dos raios das 
calotas que coincidiram com os raios do cilindro e as alturas das calotas e 
dos cilindros. 

O grupo da BANANA, ao escolher aproximar o volume da parte 
comestível da fruta por meio de duas calotas esféricas e cinco cilindros, 
precisaram tirar as medidas dos raios e as alturas das calotas e dos 
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cilindros. Calcularam os raios dividindo o diâmetro medido com a régua por 
dois e altura pela medida da marca deixada em um palito enfiado no centro 
da calota/ponta banana. Como os cilindros não eram “perfeitos”, os alunos 
tiraram várias medidas de diâmetro, em várias direções e calcularam o 
diâmetro médio para depois dividir por dois. 

 

                       
 

No caso da MAÇÃ, o grupo escolheu o segmento esférico, o cone, o 
tronco de cone e a esfera, para aproximar o cálculo do volume da parte 
comestível da fruta por meio da expressão: 

V = Vsegmento esférico – (Vcone + Vtronco de cone + Vesfera), ou seja,  
V = . [3(푅 + 푟 ) + ℎ ] – [ 	휋푅 + . (푅 + 푅. 푟 + 	푟 ) + 휋푅 ]. 

Dessa forma, precisaram efetivar as medidas dos raios das duas bases 
altura do segmento esférico, os raios do cone, tronco de cone e esfera e 
altura do tronco de cone. 

Para o cálculo dos raios das bases do segmento esférico, o grupo 
tirou com fita métrica quatro medidas do diâmetro do topo da maçã, 
tiraram a média, dividiram por dois encontrando o raio. Para a altura do 
segmento esférico partiram a maçã ao meio e efetivaram duas medidas da 
parte mais alta da maçã e tiraram a média. Todas as outras medidas 
necessárias foram efetivadas de maneira direta com o uso de fita métrica e 
ou régua. 
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Cálculo dos volumes 
 
De posse das fórmulas, das medidas e com o uso de máquina de 

calcular os grupos calcularam o volume matemático, como a soma do 
volume das figuras geométricas consideradas na sobreposição menos o 
espaço ocupado pela semente ou miolo, o que não ocorreu no abacaxi e na 
banana. Dessa forma, os grupos responderam o problema proposto sobre o 
volume da parte comestível da fruta.  

Mas como o processo de Modelagem não se encerra quando o 
aluno responde ao problema proposto, foi pedido no roteiro do trabalho 
que calculassem o volume real, o que a princípio gerou uma grande 
interrogação em torno do como fazer. Mas depois que o primeiro grupo 
usou o princípio de Arquimedes para o cálculo do volume real, o mesmo 
procedimento foi seguido pelos demais grupos. 

  

          
 
 

 
Vale ressaltar que esse pareceu ser o momento mais tenso, dado 

que eles foram prevenidos que se o volume real fosse muito distante do 
matemático, eles teriam que refazer todo o processo. Em termos do 
processo de Modelagem, esta etapa corresponde a validação, ou seja, uma 
análise crítica dos resultados matemáticos obtidos. 

Estabelecemos como um erro aceitável na diferença dos volumes o 
valor de 10 ml. Exceção feita ao abacaxi, que apesar do esmero no cuidado 
com as medidas e da persistência dos grupos em fazer mais de uma vez, 
um grupo chegou a fazer três vezes, os erros ficavam entre 70 e 150 ml, 
em média.  

Discutiram isso nos grupos e concluíram que isso ocorre porque o 
abacaxi possui espaços internos vazios, que na fórmula matemática é 
contado como sólido o que tende a elevar o valor do volume matemático 
em relação ao real. 

Fonte: http://www.alunosonline.com.br/upload/conteudo/images/principio-de-arquimedes.jpg 
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Chegar ao resultado final com erro pequeno em relação ao 
permitido (10 ml) foi muito comemorado, fator que incentivou os grupos do 
abacaxi a persistirem na busca de melhores resultados. 

O quadro a seguir mostra os valores dos volumes calculados pelos 
grupos com os respectivos erros.  

 
Fruta Volume Matemático(cm3) Volume Real (ml) Erro (ml) 

Abacaxi 980,86 907 73,86 
Melão 552,82 550 2,82 

Banana 99,93 95 4,93 
Maçã 223,79 225 1,21 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 4 
 
 A Geometria Espacial estuda os objetos que possuem mais de duas 
dimensões e que, dessa forma, ocupam lugar no espaço. Estes objetos, 
conhecidos como "sólidos geométricos" ou "figuras geométricas espaciais", 
são formados pela junção de “figuras geométricas planas” ou figuras 
bidimensionais. 
 Logo, aprender Geometria Espacial, prescinde que o aluno já 
conheça as figuras geométricas planas, suas propriedades e aplicações e 
ainda possua uma boa capacidade de abstração espacial. Apresentar um 
círculo ou um retângulo para o aluno por meio de um desenho no quadro 
ou por meio de figuras no livro, identificar seus elementos e definir suas 
propriedades parece ser de fácil visualização e compreensão. Mas o que é 
o circulo e um retângulo em um cilindro, em termos do que se desenha no 
quadro ou em termos das figuras no livro? Estas imagens aparecem em 
perspectiva, dificultando a visualização da figura espacial e, por 
conseguinte, a resolução de problemas propostos a partir das figuras. 
 Minha experiência com o ensino de Geometria Espacial me permite 
dizer que as dificuldades em visualizar a figura espacial mostram-se como o 
principal obstáculo à aprendizagem desse conteúdo por alunos do Ensino 
Médio. No sentido de proporcionar oportunidades para que aos alunos 
exercitassem essa visualização, foi pensada uma atividade de Modelagem, 
que para ser desenvolvida, a primeira condição seria a visualização das 
figuras, já que para o cálculo da parte comestível de todas as frutas os 
alunos tiveram que fazer uma composição de figuras espaciais. 
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 Considerando que todos os grupos apresentaram excelentes 
composições, que resolveram o problema do cálculo do volume da parte 
comestível, com erros abaixo do aceitável, pode-se dizer que o processo de 
Modelagem evidencia contribuir para a aprendizagem das formas 
geométricas espaciais, suas definições, propriedades e aplicações em 
situações concretas do cotidiano. 
 Vale ressaltar que muitos grupos tiveram que antecipar, por si 
mesmos, alguns conteúdos, tais como os referentes a cone e esfera, pois 
quando o trabalho foi realizado esses ainda não haviam sido trabalhados 
em sala. Outros grupos, usando da liberdade que o processo de 
Modelagem oportuniza ao aluno na escolha da estratégia a serem usadas 
para resolver o problema, o que contribui para o desenvolvimento da 
autonomia no educando, buscaram por conceitos que estavam fora do 
programa e que não iriam ser trabalhados em sala, como é o caso da 
calota e do segmento esférico. 
 Por fim, pelos resultados alcançados, em termos da produção de 
excelentes trabalhos, em termos das relações que demonstraram 
estabelecer entre a Matemática da escola e a matemática usada para 
resolver problemas concretos do cotidiano, pelas atitudes dos alunos de 
interesse e motivação para estudar e resolver problemas de matemática 
destaco as potencialidades da Modelagem e argumento favoravelmente 
quanto ao seu uso no processo de ensino e aprendizagem da Matemática. 
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